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Resumo 

Esta pesquisa tem como proposta refletir a respeito de concepção de Palavra presente na 

filosofia da linguagem bakhtiniana a partir da obra Questões de Estilística no Ensino de 

Língua, com autoria de Mikhail Bakhtin. Para isso, procurar-se-á identificar os conceitos 

utilizados, advindos de outras linguagens, para compor a noção de língua(gem) na 

filosofia do Círculo, por exemplo, a musical e artes plásticas, além de analisá-los e 

compreender como são empregados pelos membros que compõem o Círculo de Bakhtin. 

O intuito é refletir a pertinência da teoria como escopo teórico para a análises de 

enunciados contemporâneos verbivocovisuais, tais quais, canção, filmes, séries, entre 

outros, que são constituídos de materialidades visuais e vocais (sonoras), além da verbal, 

sobre a qual os estudiosos russos se debruçaram ao longo da produção de suas obras. O 

desenvolvimento deste estudo será norteado pelo método dialético-dialógico, o qual toma 

por cotejo enunciados e, neste projeto, os conceitos correspondentes utilizados entre as 

obras pelos pensadores russos bem como em suas respectivas linguagens, considerando 

o contexto de produção e circulação das obras e concepções analisadas. 

Palavras chaves: Filosofia da linguagem; Círculo de Bakhtin; Verbivocovisualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research intends to reflect about the conception of Voice present in the 

philosophy of Bakhtinian language from the work Stylistic Issues in Language Teaching, 

with the authorship of Mikhail Bakhtin. For this, will seek to identify concepts derived 

from other languages to compose the notion of language in the philosophy of the Circle, 

for instance, the musical and plastic arts, analyze them and understand how they are used 

by members which make up the Bakhtin’s Circle. The purpose is to reflect the relevance 

of the theory as theoretical scope for the analysis of contemporary utterance 

verbivocovisuals, such as, song, movies, series, among others, which are composed of 

visual and vocal materialities (sonorous), beyond verbal, which Russian scholars have 

studied over the course of producing their works. The development of this study guided 

by the dialectical-dialogical method, which takes for comparison utterances and, in this 

project, the corresponding concepts used among the works by the Russian thinkers, as 

well as in their respective languages, considering the context of production and circulation 

of the works and concepts analyzed. 

Keywords: Philosophy of Language, Bakhtin's Circle, Verbivocovisuality. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa desenvolvido na área de Linguística, com enfoque 

em Análise Dialógica do Discurso1, integra-se ao projeto de Paula denominado Análise 

Dialógica de Discursos verbivocovisuais, que tem como objetivo uma investigação 

teórico-analítica, fundamentada no método dialético-dialógico bakhtiniano. 

Assim, propõe-se, aqui. a estudar as obras escritas pelo Círculo de Bakhtin, 

pesquisar o uso de conceitos musicais e não verbais na formulação filosófica bakhtiniana 

e analisar se são usados pelos autores de forma estritamente metafórica ou se é possível 

tomá-los como indicativos para análises de enunciados sincréticos. Pois, ainda que 

Bakhtin tenha se voltado a enunciados verbais, isto é, literários, sabe-se que as reflexões 

partiam também de outras áreas do conhecimento, por exemplo, a música. Até mesmo, 

pela heterogeneidade na composição dos participantes do círculo: biólogo, musicistas, 

literatos, poetas e filósofos. 

Diante dessa característica e do crescente interesse pelas obras do Círculo de 

Bakhtin nos últimos anos de áreas que vão além das de Humanidades, o intuito é verificar 

a pertinência do pensamento bakhtiniano nos estudos analíticos contemporâneos, 

especialmente, voltados para análise de enunciados imagéticos, sonoros ou sincréticos 

(desenhos, animações, séries, filmes, videoclipes, canção etc). 

Desse modo, esta pesquisa possui cunho bibliográfico e de caráter teórico. A obra 

Questões de Estilística no Ensino de Língua, traduzida para o português diretamente do 

russo do Círculo, é tida como corpus, por se tratar de verificação e estudos sobre as 

próprias obras dos teóricos russos. 

Para a compreensão deste estudo, os capítulos foram dispostos de modo a 

contribuir para as dimensões internas e externas da produção bakhtiniana. Dividimos este 

relatório em três capítulos, no quais trataremos nos tópicos a respeito da recuperação das 

condições de produção, circulação e recepção das obras,  do método utilizado no 

desenvolvimento desta pesquisa, os conceitos e discussão teórica. 

                                                 
1 Em vista da contribuição desta pesquisa para os estudos no Brasil, aqui, utilizamos a nomenclatura Análise 

Dialógica do Discurso, cunhada por Beth Brait, dentro dos estudos linguísticos no país. Mas, entendemos 

a teoria bakhtiniana situada no campo filosofia tal como concebia o próprio Círculo de Bakhtin (cf. 

Conversas com Duvakin, que consta em nossa bibliografia). É nesse sentido que adotamos o termo 

“filosofia da linguagem”. 
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Primeiramente, fez-se um retrospecto do contexto de formulação da filosofia 

proposta pelo Círculo, bem como a circulação e recepção desta, a fim de situar as 

condições sociohistóricas da elaboração da teoria: os grupos, estudiosos contemporâneos 

e tradições artísticas e teóricas com as quais o Círculo dialogava, as perseguições 

políticas, as reformas socioculturais e políticas impostas pelo regime soviético, a 

formação dos membros que constituiam o Círculo de Bakhtin, as recepções das obras 

bakhtinianas na Rússia Soviética e após o término do regime político bem  sua a recepção 

no ocidente. A questão das traduções é outro tópico o qual abordamos, as controvérsias e 

releituras do pensamento do Círculo. Juntamente a esses pontos, trataremos sobre a 

autoria dos textos e como a própria noção de autor é concebida dentro do grupo. 

Por conseguinte, apresenta-se o método-dialógico, denominado por Paula (2014) 

a respeito da proposta desenvolvida por Bakhtin e a metodologia usada no decorrer da 

pesquisa, as obras escolhidas, apresentação dos conceitos que serão pesquisados e 

discutidos e os aspectos socioideológicos inerentes à linguagem. 

A partir das concepções centrais apuradas, procurar-se-á refletir a respeito da 

noção de palavra para o Círculo de Bakhtin e compreender como esta abrange as 

dimensões da verbivocovisualidade e suas respectivas relações. Para isso, por meio de 

análise, buscar-se-á verificar a pertinência das reflexões teóricas feitas nos capítulos 

anteriores. E, diante das discussões desenvolvidas, por fim, o intento é apresentar alguns 

apontamentos teórico-metodológicos para pensar a teoria bakhtiniana como 

fundamentação de análises de enunciados verbivocovisuais contemporâneos. 
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1 – Entre vozes: o nascimento da filosofia da linguagem bakhtiniana 

No início do século XX, na então União Soviética, criou-se a prática de reuniões 

de intelectuais para refletir, em conjunto, sobre diversas áreas do conhecimento e, 

sobretudo, a cultura. Dentre os grupos que desenvolveram trabalhos proeminentes, 

podemos o Círculo de Bakhtin, o qual debruçava-se sobre os estudos da linguagem por 

meio de análises literárias. 

O Círculo era formado por intelectuais, pensadores, artistas e estudiosos das três 

áres do conhecimento – exatas, biológicas e humanidades. Alguns nomes tornaram-se 

bem conhecidos na contribuição para as reflexões do grupo como, por exemplo, o do 

filósofo M. Kagan (1889-1937); o biólogo, filósofo e historiador das ciências I. Kanaev 

(1893-1983); o professor acadêmico L. Pumpianskii (1891-1940); a pianista e professora 

M. Yudina (1899-1970); o poeta K. Vaguinov (1899-1934); I Sollertínski (1902-1944), 

musicista, crítico e professor de história do teatro; B. Zubakin (1894-1837), poeta e 

escultor; V. N. Volóchinov (1895-1936) musicista e pós-graduado pelo Instituto de 

Literaturas e Línguas Ocidentais e Orientais; e o jornalista literário P. Medviédev (1892-

1938). Os dois últimos nomes citados foram, juntamente com o de Bakhtin, os que mais 

se destacaram, tendo as principais obras atribuídas a eles. Além desses nomes, outros 

integrantes passaram pelas reuniões, matemáticos, físicos e engenheiros. Essa grande 

circulação de mebros se deu, em partes, pelos constantes deslocamentos entre as regiões 

da URSS, principalmente, por parte de Bakhtin devido a perseguições políticas e exílio.  

De acordo com Brait (2009), podemos dividir o Círculo de Bakhtin, a partir de 

sua formação até o período de intensa produtividade, em três momentos: Nevel, Vibestk 

e Leningrado. 

O primeiro momento ocorreu em 1918, quando Bakhtin transferiu-se a Nevel para 

ministrar aulas de História, Sociologia e Russo. Nesta cidade, inicia-se as primeiras 

reuniões do Círculo, em forma de seminários sobre a filosofia kantiana. Os primeiros 

membros eram Yudina, Kagan, Zubákin, Sergueiévna, Pumpianskii, Volóchinov e 

Tubianski. Havia como característica acentuada entre os participantes o olhar para o 

diferente, a variedade por meio de investigações livres no diálogo e debate de assuntos 

que envolviam das ciências humanas até as naturais. Durante as discussões  do grupo, por 

exemplo, abordava-se diversos assuntos, além de Kant, liam e debatiam os gregos da 

Antiguidade aos textos contemporâneos, por exemplo, Hegel. Como consequência dessas 
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reflexões, veio a publicação do artigo “Arte e Responsabilidade”, de Bakhtin, na revista 

O dia da Arte. 

Em seguida, no início da década de 20, o Círculo muda-se para Vibestk e retoma 

as discussões. A cidade é um local com grandes tendências vanguardistas, a eminência e 

os primeiros contatos do grupo com as ideias formalistas, além de outras instituições 

culturais. Os resultados das reuniões continuam a aparecer cada vez mais, por exemplo, 

Bakhtin escreve textos “Para uma filosofia do ato” (1919) e “O autor e o herói”, e há “O 

páthos criativo de Aleksandr Blok”, de Medviédev, que acaba de juntar-se ao grupo. 

É a partir do terceiro momento do círculo bakhtiniano, quando transfere-se para 

Leningrado, entre os anos de 1924 e 1929, que começa o período mais efervescente das 

reflexões do grupo. Integram-se os membros Kanaev, Vaguinov, Zaliéski e Kliouev. O 

Círculo começa debruçar-se sobre as questões que envolvem a filosofia da linguagem e 

suas relações com a psicologia, poética e outras artes. Publica-se as obras pilares do 

pensamento do Círculo: Freudismo: um esboço crítico (1927) e Marxismo e filosofia da 

linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem 

(1929), ambos com a assinatura de Volóchinov; Medviédev assina O método formal nos 

estudos literários: introdução crítica a uma poética sociológica (1928); e Problemas da 

obra de Dostoiésvki (1929), por Bakhtin. 

Há, ainda, publicações de artigos que contribuem para alta produção intelectual 

do grupo. entre elas, “Para além do social: sobre o freudismo”, “Palavra na vida, palavra 

na poesia”2 (1926), de Volóchinov; os escritos de Kanaev, como “O vitalismo 

contemporâneo”. Além de textos de Medviédev e Pumpianskii. Os membros também 

proferiam palestras e encontros sobre temas voltados para literatura russa e poética 

sociológica. 

A partir dos anos 30 e 40, os encontros dos pensadores russos tornaram-se mais 

difícies e a publicação de textos diminuíram, mas não pararam – principalmente para 

Bakhtin, que escreveu “Gêneros do Discurso” (1934-1935), “Formas do tempo e 

cronotopo no romance: ensaios de poética histórica” (1937-1938), Epos e romance (sobre 

a metodologia do estudo do romance)” e A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento: o contexto de François Rabelais (1965), revisa Problemas da poética de 

                                                 
2 O título em português também pode ser encontrado como “Discurso na vida, discurso na arte”, 

tradução feita, a partir do inglês, por Carlos Alberto Faraco, para fins acadêmicos. Este ensaio, 

no Brasil, possui coautoria de Volóchinov e Bakhtin. 
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Dostoiévski (1963). Foram anos complicados para os membros do grupo, muitos 

faleceram durante esse período, outros saíram em exílio ou estavam sob perseguições 

políticas: Bakhtin é preso e exilado no Cazaquistão, onde fica até 1936 por possuir 

supostas ligações com a Ressurreição, organização religiosa não-oficial e por questões 

políticas; Volóchinov morre em 1938, de tuberculose, Vaguinov dois anos antes também 

morre. Sollertínski, Medviédev, Pumpianskii e Kanaev ficam Leningrado. Este último, 

inclusive, envia livros para Bakhtin durante seu exílio. 

As dificuldades políticas, sociais e econômicas, aliás, embora tenham sido 

acentuadas nos 30 em diante, sempre acompanharam toda a produção intelectual do 

Círculo de Bakhtin, influenciando até mesmo no modo de elaboração da filosofia 

bakhtiniana. 

Em sucessivas formas de governo russo, ainda no período czarista, fez com que 

houvesse uma censura onipresente nos acontecimentos do mundo real. Após a Revolução 

Russa, em 1917, e a consequente instauração da União Soviética, não foi diferente. No 

plano de governo, ocorreu a padronização da linguagem: mais rígida, imperativa e 

autoritária; palavras deixaram de ser usadas, por exemplo, “bem”, “mal”, “intuição” e 

outras incorporadas “soviet”, “kolhot”; houve uma cisão entre a linguagem dita “oficial” 

e a “cotidiana”, criando uma vazio ideológico. 

Para controlar a estruturação da linguagem e da cultura soviética que estava 

nascendo, foi criado, em 1922, um órgão de censura, GLAVLIT (Direção-Geral de 

Assuntos Literários e Editoriais), que controlava a importação de literatura estrangeira 

bem como a exportação da própria literatura soviética. Ademais, possui o controle de 

informações exterior do governo e, quando necessário, mutilava ou proibia as publicações 

de artigos e de obras as quais estivessem em divergência com os princípios soviéticos. 

Este processo afetou, direto e particularmente, as ciências humanas. Pois a 

linguagem das ciências humanas, nesta época, foi destruída, lexemas foram proibidos, 

assuntos restringindos, já não havia vocabulário para a produção científica. E, com o 

controle de obras, em especial, do Ocidente, a ciência soviética passou a ser fechada e 

isolada do mundo real. 

Em consequência dessa palavra autoritária, intelectuais começaram a formular um 

novo discurso das ciências humanas. As palavras proibidas eram camufladas e novas 

formas de linguagem eram criadas, por exemplo, a refinada linguagem esópica que 
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refletia, em grande parte, no “revestimento verbal” da palavra. Segundo Morson 2003) 

era uma estratégia hermenêutica altamente aperfeiçoada  

desenhado para operar em condições de combate, o esopianismo supõe 

que o mundo é alegórico, ninguém fala ou escrever diretamente e que 

todo texto oficialemente público ou publicado (censurado por 

definição) contém um subtexto ‘mais honesto’, multiplanar, oculto, que 

só os iniciados são capazes de decifrar. (p. 25) 

É nesse sentido, portanto, que a linguagem poética3 passou a ser o melhor lugar 

para as ideias honestas. Em outras palavras,”a literatura russa era o mundo real” (idem, 

p. 26, grifos do autor). Bakhtin e seu círculo conheciam bem a tradição literária russa e 

ocidental. Na prosaística, os teóricos russos encontraram o lugar de manifestação da 

variedade, da diferença, da assimetria, na qual se negociam permanentemente as vozes e 

visões de mundo concorrentes.  

E o romance é, sem dúvida, a forma literária que que melhor consegue expressar 

os valores prosaicos na arte, como o próprio Bakhtin chegou a proferir em sua teoria do 

romance, em que distingue e evidencia o caráter particular desse gênero, sendo “o objeto 

fundamental, ‘especificador’ do gênero romanesco, que cria sua originalidade estilística, 

são o falante e sua palavra” (2013, p. 124). Isso explica, por exemplo, o extenso trabalho 

dos estudos bakhtinianos voltados para a romance. 

A arte, de modo geral, ocupava papel central na sociedade em meio à regulação 

ideológica, tanto na propagação dos princípios soviéticos por ideologistas partidários do 

materialismo dialético comunista quanto como forma de resistência e subversão à Ordem 

stalinista. Essa tendência para ambos os lados, gerou diversos embates entre grupos 

artísticos e também entre teóricos do campo das artes. Um exemplo dessa divergência era 

a oposição entre “líricos”, críticos humanistas, de linha marxista-leninista que 

reclamavam a dimensão social das lutas de classes (a história), e “físicos”, grupo que 

buscava a autonomia da linguagem e do qual se seguiu a escola formalista russa. 

O próprio Formalismo, com quem Bakhtin e seus membros dialogaram 

constantemente, não era visto como uma camisa de força devido a sua abordagem 

estruturalista, embora criticado pelos marxistas ortodoxos. Ao contrário do que se afirma 

hoje, o método formal possui uma força libertadora, capaz de resistir aos paradigmas 

politicamente impostos. Tal metodologia se deu devido ao caráter maleável da cultura 

                                                 
3 Poética, na língua russa, equivaleria ao que comumente chamamos por literatura, isto é, uma categoria 

mais geral de textos verbais elaborados em uma linguagem artística. 
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que pode ser subsumido por políticas absolutistas, limitando a força do pensamento. Para 

subverter, então, à Ordem e às “leis de ferro” é que se recorreu aos aspectos formais, 

sobretudo, nos estudos literários, mas também das artes como um todo. 

Uma das questões centrais para a escola formalista era liberar a metalinguagem 

teórica de qualquer vínculo com abordagens subjetivas e incontroláveis, para que se 

pudesse ter uma obra literária autônoma e independente de ser mero reflexo de qualquer 

série de fatos sociais (EDWARD & HELENICE LOPES, 2012). E, aqui, vale ressaltar 

que, quando pensamos em obra literária, para o Formalista era pensar a linguagem. A 

oposição à ideia de obra como reflexo da sociedade, de falar sobre o que o texto falava 

(conteúdo) – e não sobre o texto em si – se dava, pois esse discurso estava inscrito, 

segundo os formalistas, em uma tradição humanista conservadora do modo burguês, 

desde a Idade Média, e que era, embora fosse promovido pelo realismo crítico marxista, 

pseudorevolucionária. Ainda de acordo com os princípios do pensamento formal, Edward 

& Helenice Lopes explanam que para o método formal a linguagem  

Por ser construção, e pelo fato de o seu sentido se determinar na relação 

que cada procedimento mantém com o seu contexto de ocorrência 

(contexto, aqui, não no sentido inaceitável de localização do discurso 

enunciado no entorno da situação extradiscursiva onde ocorre a 

enunciação, mas sim no sentido exclusivamente linguístico, de unidade 

de nível maior constituída, y, que contém o objeto x, a investiga, como 

um de seus constituintes no nível inferior), sendo cada um desses 

contextos necessariamente original  - quer dizer, irrepetível e, como 

tudo o que nos aparece pela primeira vez vez, irreconhecível, cada 

procedimento literário é sempre surpreendente: não o captamos duas 

vezes do mesmo, jamais (idem, p. 157) 

Mais adiante, os autores citam que essa noção mais fechada de se conceber a obra, 

muito forte no primeiro momento (dos anos 1914 a 1925), ganha abertura no decorrer do 

desenvolvimento do Formalismo. Isso evidencia, na verdade, o interesse dos formalistas 

em desvincular uma concepção de arte como mera cópia do real, como se propunha na 

época, sem deixar de manter um elo com a realidade, pois esta altera a forma de criação, 

conforme pode observar nas palavras de Edward & Helenice Lopes (ibidem). Ela, 

concepção de arte, articulando os principais pontos do Formalismo, a saber, o 

estranhamento e a transformação das formas literárias e com a negação do formalista 

Tinianov de qualquer objeção do vínculo da literatura com a vida, temos que “Formalismo 

apregoava era, nada mais, nada menos, do que a autonomia da arte” (p. 164).  

E foi, justamente, do pensamento formalista que Bakhtin soube fundamentar suas 

ideias para pensar a linguagem. A partir da experiênca pré-estrutural, o pensador russo 
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reteve a exigência de estudar o fenômeno literário na sua materialidade, isto é, pensar o 

enunciado em sua objetividade, concretamente, tendo o objeto estético como enunciado 

social, mas que mais do que refletir, sofre um desvio da realidade no momento de sua 

enunciação, que altera a vida. Esse relação arte e vida fica claro no artigo “Discurso na 

vida, discurso na arte”, no qual, Bakhtin e Volóchinov discutem como a obra artística 

nasce da vida, é elaborada esteticamente e volta para vida, alterando-a. 

Além da escola formalista, Bakhtin e seu círculo travaram embates com outros 

grupos e propostas teóricas. Podemos citar, por exemplo, o pensamento de Nikolai 

Jakovlevicht Marr, o qual explica o surgimento da linguagem após um longo período pré-

histórico, no qual da comunicação por gesto seguiu-se outro estágio em que homens 

divididos em classe aprenderam a falar a partir de quatro elementos – sal, bel, jon e roch 

-  e, então, a nova linguagem foi evoluindo de acordo com os fenômenos de classe. Esta 

teoria, inclusive, chegou a ser modelo de linguística oficial do regime marxista à epoca. 

Em seu trabalho denominado “O que é linguagem?” ([1930] 2013), Volóchinov, 

que se possuia tendências marxistas, parte do trabalho de Marr, juntamento com outros 

escritos como o de Engels e o de Noiret, para escrever seu artigo sobre o que consiste a 

linguagem e sua função na sociedade. Neste ensaio, Volóchinov faz panorama das 

abordagens sobre a origem da língua, a partir das teorias onomatopeia e interjeições, 

refuta-as e apresente como o desenvolvimento da comunicação verbal está ligado aos 

fatores sociohistóricos. 

Outros estudos que se destacaram no contexto russo, sendo precursores, e que 

dialogam  no interior das obras do Círculo são os de Wilhelm von Humboldt (1767-1835), 

um dos fundadores da linguística russa, suas posições antecipam a teoria de Ferndinand 

Saussere, no Curso de Linguística Geral (1916). Temos também o pensamento de 

Aleksandr Potebniá (1835-1891) e Aleksandr Vesselóvski (1838–1906), ambos 

influenciados por Humboldt.  

Potebniá dedica-se a refletir a respeito da origem da linguagem a partir do 

psiquismo e destaca a relação do ouvinte na interpretação da palavra, sendo a palavra uma 

forma de comprender o outro e si mesmo. Tal ideia se assemelha à articulação que o 

Círculo faz entre ouvinte, falante e contexto no processo enunciativo da palavra, como 

ato bilateral. De acordo com Américo (2014), outra ideia utilizada por Potebniá, que foi 

emprestada de Humboldt e herdada por Bakhtin, é a compreensão da palavra não de modo 

fixo, mas em contínua formação. No pensamento bakhtiniano, tal concepção é transferida 



14 

 

 

para a própria noção de língua, isto é, um sistema não fechado e fixo igual de Saussere, 

mas aberto e em processo de constituição ininterrupto. 

 Por sua vez, Vesselóvski possui como ideias centrais a teoria do gêneros poéticos 

no desenvolvimento histórico e trabalhos sobre Rabelais e a Renascença. Desse modo, 

notamos a influência nas obra do Círculo, principalmente em A Cultura Popular na Idade 

Média e no Renascimento, tanto do ponto de vista temática – sobre Rabelais e a 

Renascença – quanto do ponto de vista metodológico, pois Bakhtin combina o método 

diacrônico (histórico) conforme propõe Vesselóvski com o sincrônico (teórico) (idem). 

As postulações cientifícas citadas acima, em destaque Potebniá e Vesselóvski, 

influenciaram o campo da literatura como, por exemplo, Simbolismo e Futurismo. Estas 

duas correntes, por sua vez, também contribuíram para a formulação da filosofia da 

linguagem bakhtiniana. Para os simbolistas, tanto a palavra quanto a obra eram vistas 

como símbolos e a sua decodificação/interpretação dependendia do leitor. Ademais 

Posteriormente, a questão da palavra poética como símbolo, um 

hieróglifo, um código foi retomada pelos futuristas russos, que em seu 

manifesto “Bofetado no gosto público” (1912) proclamaram a ideia da 

“palavra como tal” (samovítoie slovo), isto é, palavra privada de toda 

sua carga semântica. Porém, ao separar a palavra do seu conteúdo, eles 

na verdade apenas destacaram sua importância e a complexidade desse 

conteúdo. (ibidem, p. 119) 

A palavra, no Futurismo, foi abordada a partir de uma perspectiva inédita até 

então. Maiakóvski e seus colegas Velimir Khliébnikov e Aleksei Krutchônykh se 

dedicaram a criar uma nova linguagem, que recebeu o nome de transmental. O objetivo 

foi de dar vida a certa protolíngua e tentar provar que o sentido da palavra pode ser 

transmitidos por letras e até mesmo do som. 

Nesse sentido, apresenta-nos duas constatações. A primeira, a convergência da 

proposta futurista, liderada por Maiakóvski, com a teoria formalista, o que reforça a ideia 

de pensar a palavra, a cultura – a vida, por excelência – a partir da linguagem poética, 

tornando esta o próprio mundo. E, a segunda, a possibilidade compreender que, ao privar 

a palavra de toda a sua carga semântica, o Futurismo evidencia-nos o sentido não como 

algo a priori da palavra ligado apenas ao conteúdo semântico, mas aberto e interligado 

diretamente com a articulação sujeito-leitor-ouvinte, o contexto e o falante, bem como os 

aspectos formais, tal qual apresentados pela teoria bakhtiania. 

Por fim, outro teórico que é válido ressaltarmos aqui é Viktor Vinográdov (1895 

– 1969), que presidiu a linguística soviética após Segunda Guerra Mundial. No artigo 
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Questões de estilística no ensino de língua4 (2013), corpus desta pesquisa, Bakhtin trava 

um embate direto com o linguista russo, para pensar as formas gramaticais a partir da 

estilística. 

Vinográdov teve uma grande contribuição para a linguística russa do século XX, 

produziu uma extensa obra que cobre as áreas da teoria da literatura, da gramática da 

língua russa, a linguística e a estilística. No desenvolvimento dos seus trabalhos, o 

linguista busca centrar-se na descrição de procedimentos estilísticos de reflexão das 

variantes sociolinguísticas e de construção da narrativa como também delimitar as 

subáreas da estilística da poética e separá-la da estilística da língua, do discurso e da 

literatura. 

A tarefa de definir os objetos de cada área faz-se necessária, pois, diferentemente 

do ocidente, na Rússia – e posteriormente União Soviética –, o desenvolvimento da 

estilística enquanto disciplina vai além da caracterização de autores e correntes literárias. 

Como pudemos notar nos objetivos teórico-metodológicos de Vinográdov, a estilística 

inclui também áreas pertecentes à sociolinguística e às análises de discursos 

contemporâneas, segundo é explicitado no dicionário de verbetes linguísticos 

Estilística. Parte da linguística, cujas tarefas são: a) estudos de 

diferentes estilos, incluindo os estilos individuais e de gêneros; b) 

estudo dos meios de avaliação expressivo-emocionais dos diferentes 

recursos linguísticos tanto no eixo paradigmático (isto é, no sistema de 

dada língua – “estilística da língua”), quanto no eixo sintagmático, isto 

é, do ponto de vista de seu emprego em diferentes esferas das relações 

discursivas (“estilística da fala”). 

Estilo. Um dos diferentes modos de dferenciação da língua; subsistema 

linguístico com seu léxico peculiar, bem como com composições, usos 

e constuções fraseológicas, distinguindo-se de outros modos por meio 

dos recursos expressivos-avaliativos de composição de elementos e 

normalmente ligado a determinadas esferes de uso do discurso. 

(AKHMÁNOVA5 apud GRILLO & AMÉRICO, 2013, p. 96) 

Tal fato ocorre pois, tal qual já consideramos aqui, a literatura e vida estão, na 

URSS, inseparáveis. Isso reforça nossa hipótese de pesquisa, a qual consideramos que a 

teoria bakhtiniana, embora se debrusse sobre a material verbal, a sua concepção de 

palavra é alargada, pensando a linguagem como todo – sonora, visual e verbal – e sua 

                                                 
4 A edição brasileira traduzida por Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo conta com um ensaio das 

tradutoras e outro da organizadora e editora das notas, Liudmila Gogotichvíli, com colaboração de 

Savtchuk. Os dois textos serviram de suporte para a reflexão feita aqui. 
5 AKHMÁNOVA, O. Dicionário de termos linguísticos [Slovar lingvistítcheskikh terminov], Moscou, 

Kníjni dom Librokom, 2010, pp. 454-5. 
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relação com cultura. Mas, diante das condições sociohistóricas, o Círculo utiliza-se da 

palavra poética, dada a estrita semiose com a vida, para desenvolver sua filosofia. 

No artigo mencionado, escrito por Bakhtin sobre ensino de língua e a estilística, 

este dialoga com Vinográdov, principalmente, a respeito da abordagem e 

desenvolvimento da estilística, ora ambos se aproximando, ora se distanciando. Bakhtin 

parte de uma estilística metalinguística (dialógica) enquanto Vinográdov de uma 

estilística linguística (monológica). Este embate entre os dois estudiosos é bem frequente. 

Vinográdov é um importante interlocutor da pensamento bakhtiniano, é citado 

explicitamente em muitas obras do Círculo, atrbuídas a Bakhtin, por exemplo, em 

Problemas da Poética de Dostoiévski (segunda parte), em “O Discurso do Romance” e 

em “O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas”. O 

contrário também ocorre, mas por Bakhtin ter sido um pensador não-oficial, perseguido 

pelo Estado e exilado, enquanto Vinográdov era oficial e muito (re)conhecido na União 

Soviética, este citava aquele indiretamente. 

A diferença entre os dois teóricos inclui não apenas metodologicamente, mas 

também em conceitos tais quais dialógo, dramatização e relações dialógicas6, como 

mostrado no decorrer do artigo de Bakhtin. Nas análises de O Duplo, conto de 

Dostoiévski, feitas por Bakhtin e Vinográdov é possível notarmos as diferenças dos dois, 

para Grillo & Américo (idem) 

A distância na proximidade fica particularmente evidente ao notarmos 

a estilização e a paródia são, por um lado, procedimentos estilísticos 

descritos por Vinográdov e, por outro, integram a classificação 

bakhtiniana dos tipos de discurso bivocal. (p. 109) 

Portanto, como observamos, tanto Bakhtin quanto seu círculo de intelectuais 

tiveram importantes interlocutares que contribuíram para a formulação e delimitação de 

uma filosofia da linguagem. A heterogeneidade de vozes pode, inclusive, ser divididas 

em duas categorias, por assim dizer: a primeira, internamente, no que diz respeito à 

composição do Círculo, com estudiosos de diversas áreas - as citadas matemática, música, 

física, biologia, engenharia, filosofia, linguística e literatura; e, a segunda, externa, com 

influências das perspectivas teóricas correntes na época e mesmo da tradição, por 

exemplo, o Formalismo, o marxismo, Vinográdov, as vanguardas Simbolismo e 

Futurismo, Humboldlt, Potebniá, Vesselóvski e a influência (neo)kantiana (sobretudo da 

Escola de Manburg). Ainda poderíamos citar tantas outras vozes que ressoam nos escritos 

                                                 
6 Os conceitos serão abordados na discussão teórica feita no terceiro capítulo. 



17 

 

 

bakhtinianos: Estruturalismo – Saussere, Bally, Sechehaye, Thibaud -, Idealismo alemão 

– Vossler, Leo Spitzer, Lorch, Lerch, nomes mais conhecidos como Freud, Cassirrer, 

Heidegger, Wittgenstein, Schelling, a Escola de Tartú-Moscou (liderada por I. Lotman), 

o Círculo de Praga, entre outros.  

Todas essas vozes eram ouvidas dialogicamente em meio à conturbada situação 

da União Soviética, de forma responsiva e responsável. O Círculo de Bakhtin soube se 

ouvir e a ouvir a todos com os quais dialogou, deles, herdou e aproveitou as contribuições 

pertinentes para o desenvolver seu pensamento e propor uma terceira alternativa no 

tocante à linguagem e à cultura (EDWARD & HELENICE LOPES, 2010; AUTHIER-

REVUZ, 2010). Desse modo, a teoria bakhtiniana não pode ser analisada apenas do ponto 

de vista linear tampouco a partir de autores que foram mais decisivos, estabelecer esses 

limites é já uma tarefa difícil e, talvez, pouco pertinente. Nesse sentido é que convergimos 

com as palavras de Morson (2003), as quais afirmam 

o filosofar, num sentido interdisciplinar mais amplo, é precisamente o 

que muitos dos mais ardentes seguidores de Bakhtin consideram sua 

mais valiosa contribuição à cultura. A tarefa de estabelecer uma teoria 

inequívoca, bem como de explicar de maneira completa e satisfatória 

textos artísticos e autores, jamais foi a preocupação primordial de 

Bakhtin. Ao contrário, ele tendia a invocar a literatura como ilustração 

de seus princípios e estratégias de viver e de pensar. (pp. 22-23) 

Por conseguinte, tentar tornar a filosofia bakhtiniana da linguagem classificável é 

um equívoco assim como pensá-la fragmentada ou isolar os conceitos postulados e as 

vozes que a compõem. Antes, faz-se relevante compreendê-la de forma aberta e 

desenvolver os possíveis caminhos para os quais o Círculo indicou aos seus leitores. 

Contudo, a pluridade de vozes apresenta a nós, estudiosos, duas implicações 

estritamente interligadas: as questões de autoria das obras e, consequentemente, a 

recepção – isto é, as traduções dos textos - nas diversas culturas que se dedicam a refletir 

a partir dos trabalhos de Bakhtin e seu Círculo. 

1.1 Autoria, recepção e tradução: (re)leituras bakhtinianas 

Primeiramente, a propósito da autoria da produção do Círculo de Bakhtin, é  

importante ressaltarmos que essa preocupação se deu postumamente, a partir da 

descoberta das obras na União Soviética e no mundo. Esse interesse tardio na atribuição 

da autoria de textos é devido ao próprio desinteresse dos membros em assinar os escritos7 

                                                 
7 A própria denominação “Círculo de Bakhtin” se deve, em grande parte, por ter sido o que mais viveu e do 

qual se obteve mais informações, além do contato direto com o pensador. Pois, ao compararmos com outros 
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(recordamos que muitos deles eram perseguidos e censurados) e também à reinvidicação 

de direitos autorais sobre as obras por parte dos familiares, como é o caso do filho de 

Pável Medviédev, Ivan Medviédev. A falta de informações sobre os membros, 

documentos, diários e cadernos de anotações destruídos nos bombardeamentos que a 

União Soviética sofrera durante a Guerra Mundial contribui para a incerteza das 

assinaturas8. 

Sabe-se, contudo, que é inegável a existência de um Volóchinov e de um 

Medviédev e que eram amigos de Bakhtin a partir de registros nos institutos por onde 

passaram, testemunhos e de busca nos arquivos pessoais. Nessa perspectiva, parte dos 

pesquisadores acerca do círculo russo recorrem ao estilo de cada texto, comparando-os a 

fim de que possam encontrar diferenças regulares entre eles e, então, possa-se atribuir as 

autorias corretamente.  

Um argumento utilizado nesse processo é o grau de acentuação marxista, o qual 

diferencia as autorias de Bakhtin e Volóchinov e Medviédev. O primeiro seria menos ou 

não-marxista em relação aos outros dois. Porém, os escritos, sobretudo os de Bakhtin, que 

era muito hábil em se adequar aos contextos nos quais se enunciava, atendiam às 

exigências ideológicas da época devido a perseguições políticas e a dificuldade em 

publicá-los, caso estivessem em desarmonia com o regime. Por isso, é comum de se 

encontrar uma tendência ao marxismo, ainda que não ortodoxo, principalmente no final 

dos anos 20, momento em que predominava a ascensão marxista, logo, os estilos dos 

autores tencionavam-se para essa ideologia. Ademais, Bakhtin, assim como influenciou 

Volóchinov e Medviédev, também fora influenciado por estes. Ainda em relação à teoria 

marxista, estudiosos também apontam para a posição religiosa de Bakhtin e a divergência 

para com esta, contudo, o autor constantemente buscava aproximar ideias que fossem 

comuns às duas esferas. 

Nessa óptica, se refletirmos a própria questão do marxismo e da ideologia 

presentes na filosofia bakhtiniana, eles ligam-se à autoria. Para Castro (2010), é possível 

                                                 
“círculos” e “escolas”, o usual era denominar-se o grupo a partir da cidade onde atuaram, o que no caso de 

Bakhtin, é pouco viável dado ao caráter itinerário do grupo diante das condições sociohistóricas. Nesse 

sentido, seria até mais coerente referir-se ao grupo Círculo BMV (Conforme Bénédicte Vauthier), pois, 

embora não contemple a todos os membros, ao menos nos permite uma abertura maior à imagem do grupo. 

Nesta pesquisa, quando nos referimos a Bakhtin, sobretudo nas relações e influências dos pensamentos na 

constituição da filosofia, pensamos no grupo como um todo. 
8 As disputas pelas assinaturas, em especial, dos principais textos – Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

“Discurso na vida, discurso na arte”, Método Formal nos Estudos Literários, Freudismo etc – giram entorno 

dos nomes de Bakhtin, Medviédev e Volóchinov. 
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notar uma evolução, não no sentido de melhor ou pior, nos graus de sociologia em Mikhail 

Bakhtin, de mais filósofico no começo à perspectiva mais sociológica já nos anos 30, 

incluvise com uso do termo “Ideologia”. Em Volóchinov e Medviédev, podemos notar a 

alteração na visão de ambos, de início voltados para a finalidade dos acontecimentos 

(dialética) e, posteriormente, uma abordagem mais dinâmica e ininterrupta, característica 

do movimento dialógico. 

 Desse modo, para a atribuição de autoria às obras seria apenas possível fazê-la 

apenas por meio de entrevistas, conversações e testemunhas como, por exemplo, a esposa 

de Volóchinov, os filhos de Medviédev, o próprio Bakhtin, sua esposa e as pessoas com 

quem conversou a respeito, sempre perspectivas que divergem entre si. Mas, posicionar-

se mediante às declarações pode gerar equívocos também, atentar-se aos escritos das 

obras talvez seja o caminho mais viável, ainda que, muitas vezes, contraditório e incerto.   

Apesar dos apontamentos feitos ao longo dos anos por pesquisadores, testemunhas 

e alguns breves documentos tenderem para a autoria dos textos a Bakhtin; não é uma 

posição certa tampouco definitiva. É mais coerente afirmar que os textos tenham tido 

colaborações, que tenham sido revisados por um membro e, então, partes tenham sido 

acrescidas ou mesmo que os escritos foram baseados a partir de cadernos de anotações de 

participantes do Círculo. Em constante diálogo, característica central do pensamento 

bakhtiniano.  

Do contrário, a atribuição exclusiva a Bakhtin pode implicar em leituras 

enviesadas em outras obras, além da perda da perspectiva de conjunto nos processos de 

debate e tratamento da questão sobre a linguagem e da particularidade da e na visão de 

marxismo proposta no método bakhtiniano. Embora, hoje, as pesquisas sobre a autoria 

das obras tenham avançado, até recentemente, na recepção em países como Estados 

Unidos e aqui no Brasil, era comum encontrarmos formulações nas obras atribuídas 

unicamente a Mikhail Bakhtin, em especial entre não especialistas e pessoas que se 

basearam apenas na obra de Clark e Holquist (2008), o que, evidente influencia na leitura 

e entendimento da produção do Círculo (CASTRO, 2010). 

Em relação à recepção das obras, dividiremos em três momentos: a descoberta na 

Rússia; a chegada no Ocidente; e, por fim, as pesquisas brasileiras. 

Na União Soviética, a teoria bakhtiniana tornou-se reconhecida ainda com o 

Bakhtin em vida e tornou-se fundamental para o processo de desestalinização da 
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consciência cultural russa a partir dos anos 50. De acordo com Américo (2014), a 

recepção na Rússia tem três fases: descobrimento; ganho de popularidade, santificação e 

uso excessivo do conceitos fora do contexto; e tentativa de desvalorização da obra. 

Na década de 60, jovens estudantes - S. G. Botcharov, V. V. Kójinov e G. D. 

Gachev – do Instituto Górki, onde Bakhtin lecionou - começam a se interessar pelas obras 

e não sabendo da existência de Bakhtin buscam levar seus textos para publicação, mas 

durante o processo de reedição 

Kójinov descobriu que Bakhtin ainda vivia e entrou em 

correspondência com ele. Em 6 de junho de 1961, recebeu uma carta da 

esposa de Bakhtin que o instava a vir visitá-los, e pouco depois os três 

amigos, Kójinov, Botcharov e gátchev, partiram de trem para ver o seu 

ídolo em Saransk. (CLARK & HOLQUIST, 2008, p. 347) 

A partir desse momento, os jovens estudiosos levam Bakhtin para Moscou e o 

ajudam na reedição de Problemas da Poética de Dostoiésvki e o livro sobre Rabelais. 

Nesta mesma época, intelectuais como Roman Jakobson, Viktor Chklóvski e Iúri Lotman 

começam a citar as ideias do Círculo, estudiosos procuravam ir até Mikhail Bakhtin para 

entrevistá-lo, ouvir suas palestras, conferências e aprender com o pensador russo. Tudo 

isso possibilitou maior visibilidade do pensamento bakhtiniano. 

Desde então, muitos grupos começaram a encontrar na obra do Círculo elementos 

e ideias que reforçavam seus respectivos pensamentos. O ganho de popularidade, no 

entanto, tomou proporções metafísicas. Iniciou-se um processo de mitificação e 

canonização de “São Bakhtin” a partir de memórias e episódios ficcionais. 

Consequentemente, disputas pela “Verdade” da palavra bakhtiniana surgiram entre 

aqueles que o conheceram. Fora o segundo momento da recepção no territótio russo. 

Após a morte de Bakhtin, em 1975, ocorreu a abertura dos aquivos do teórico, em 

1979, descobrindo textos inéditos, que chegaram a render antologia e organização de 

obras completas do autor. Nisto, o processo de santificação se intesificou. A partir das 

décadas de 80 e, principalmente, 90, houve um esforço por parte dos estudiosos russos 

em recuperar, a partir de Bakhtin, uma parte menos maculada do passado russo de pouco 

mais de 50 anos de stalinismo e brezhnevismo. Paralelamente às pesquisas russas sobre a 

teoria bakhtiniana, a produção do Círculo vinha, cada vez mais, sendo divulgada no 

Ocidente desde a segunda metade dos anos 70. De modo, a crescer o interesse e a 

divergência de olhares entorno do pensamento de Bakhtin. Segundo Morson (2003, p. 
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92), “a questão não era mais como ler textos com precisão, mas ‘como obter a salvação 

com a ajuda de Bakhtin’”. 

Em resposta a esse culto a Bakhtin, é que se seguiu o terceiro momento na 

recepção da teoria, o qual ocorreu uma tentativa de desvalorização da filosofia 

bakhtiniana. Talvez, o exemplo mais claro deste breve período é o de Jean-Paul Bronckart 

e Cristian Bota, com o livro Bakhtin Desmascarado – História de um Mentiroso, de uma 

Fraude, de um Delírio Coleitivo, que teve grande repercussão em todo o mundo. 

Mais recentemente, porém, o pensamento de Bakhtin e seu círculo tem tomado o 

seu lugar de direito no curso teórico na Rússia, como um dos grandes pensadores do 

século XX, ao lado dos Formalistas, Lotman entre outros (AMÉRICO, 2014). Hoje, o 

trabalho de Serguei Botcharov possui forte participação nesse reconhecimento e 

organização dos estudos bakhtinianos, ele é, desde os anos 60, quando conheceu o 

filósofo, o responsável por editar e cuidar dos arquivos de Mikhail Bakhtin. 

Do ponto de vista estrangeiro, na relação do Ocidente com a teoria do Círculo não 

foi muito diferente da Rússia, no sentido de passar pela fase de descoberta, santificação e 

certa estabilidade nos estudos bakhtinísticos. Ademais, ao pensarmos na recepção 

estrangeira, um questão se impõe a nós: a tradução para outras línguas. 

O ato de comunicação no interior de uma própria língua exige-nos já uma 

atividade de transmissão – Lotman diria de tradução - de sentido de uma posição 

axiológica do “eu” para a a posição axiológica do “tu”. Essa complexa ação humana 

impossibilita, por mais bem elaborada que seja, a transmissão exata do sentido, pois, no 

processo entre os falantes, pode e há distorções que alteram o texto. 

Agora, se considerarmos essa condição entre duas línguas distintas, teremos uma 

situação altamente complexa, capaz de interferir na compreensão de uma teoria. E, no 

caso do Círculo de Bakhtin, o desafio se tornar mais sofisticado, pois os autores dos 

textos, muitas vezes, utilizam-se de novas composições morfossintáticas para construir e 

delimitar sua filosofia da linguagem. 

Com isso, a tradução da teoria bakhtiniana exige não apenas a compreensão do 

pensamento proposto pelos teóricos russos, mas também seu contexto de produção e 

circulação bem como o conhecimento da língua russa e da língua para que está traduzindo, 

considerando sempre a impossibilidade totl do ato. Para Lotman (apud AMÉRICO, 
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2014), na tradução, seja ela em uma mesma língua ou para outra, há certa 

intraduzibilidade, pois 

Como entre elementos, tanto dos textos quantos dos modelos, não há e 

nem pode haver correspondências com o mesmo significado, a tradução 

exata é, nesse caso, impossível por princípio. (...). A necessidade da 

tradução, impossível de antemão, obriga a estabelecer correspondências 

ocasionais ou aquelas que possuem caráter metafórica. Na tradução, o 

elemento do texto que está sendo traduzido pode corresponder em certa 

medida a um conjunto de elementos, e vice-versa. O estabelecimento 

de uma correspondência sempre subentende uma escolha, está ligado a 

dificuldades e possui caráter de descoberta, insight. É justamente essa 

tradução do intraduzível que representa o mecanismo de criação da 

nova ideia. Em sua base não está uma transformação unívoca, mas o 

modelo aproximado, uma assimilação, uma metáfora. (p.22) 

A partir dessa reflexão, é que nos parece apropriado olhar para as traduções das 

obras do Círculo de Bakhtin, pois, nesse processo, enxergamos não apenas a voz do autor, 

mas também do tradutor e de sua cultura. Essa é, inclusive, uma das distinções que 

Morson (2003) relata das pesquisas entre estrangeiros e russos durante a Conferência do 

Centenário de Bakhtin, segundo a autora 

As apresentações dos estrangeiros tendiam a estar no limite teórico e 

‘do lado de fora’ da experiência viva de Bakhtin, muitas delas eram 

reconhecivelmente pós-modernistas, algumas abordagens feministas e 

descontrutivistas; pouquissímas eram críticas em relação à formulações 

de Bakhti; outras era extrapolações imaginativas das ideias 

bakhtinianas sobre a teoria dos gêneros, a prática da tradução e as artes 

visuais. Parecia que nós, os de fora, estávamos a todo tempo nos 

apossando de uma pequena parte de Bakhtin para aplicá-la aos 

problemas internos de nossos campos de atuação. Para a maioria dos 

delegados russos, ao contrário, o campo de atuação era o próprio 

Bakhtin9. Grande parte das comunicações russas era de natureza 

arquivística e pedagógica,investigações filosóficas discutidas em 

detalhe, às vezes, simples paráfrases reverentes. (...). Se para os russos 

às vezes pesava o respeito a suas fontes (...), nós, os especialistas 

estrangeiros, éramos obrigados a pagar pelas virtudes de nossa 

imaginação criativa com os mais tolos equívocos e com uma indecente 

corrida atrás dos fatos e documentos que servissem para validar nossas 

ideias ‘forasteiras’. (p. 53-54, grifos nossos) 

Nesta longa mas igualmente esclarecedora passagem relatada pela estudiosa 

norte-americana, observamos a diferença crucial dos pesquisadores internacional em 

relação aos russos e por uma questão chave: a experiência da vida na União Soviética. 

Muitos certamente conheciam a língua russa, porém, não a vivência nela e por meio dela.  

                                                 
9 Grifos da autora. 
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No caso dos estudiosos de língua inglesa, os norte-americanos mais 

especificamente, esse distanciamento fica ainda mais evidente, pois estão situados, talvez, 

no país que melhor representa a oposição à ideologia soviética e principal adversário na 

chamada Guerra fria nos de 1947 a 1991: os Estados Unidos. Assim, devido a esse fato, 

podemos compreender o caráter arquivístico na recepção das obras do Círculo de Bakhtin. 

No desenvolvimento desse trabalhos, temos reconhecidos nomes na área, por 

exemplo, Clark & Holquist10, responsáveis pelas primeiras pesquisas sobre a biografia de 

Mikhail Bakhtin e a recuperação do contexto das obras. Temos também Morson e 

Emerson11 que continuam os trabalhos dos dois autores norte-americanos, inclusive, 

revisando criticamente as informações.  

No Reino Unido, outro nome de destaque nos estudos bakhtinianos é o de Craig 

Brandist12, o qual trouxe, nos seus trabalhos, uma análise sistemática e esclarecedora 

sobre o contexto, ordem de publicação e origem de ideias do Círculo. Na mesma 

trajetória, faz-se necessário apontar as pesquisas comparativas de Galin Tihanov, entre 

elas, o diálogo de Bakhtin e Lukács13. 

Na Itália, em 1968, começam a aparecer as primeiras traduções dos textos 

bakhtinianos, a saber, a versão italiana de Problemas da poética de Dostoiévski (tradução 

de Giuseppe Garritano), o livro sobre Rabelais, Rabelais e a cultura popular na Idade 

Média e no Renascimento (1968), traduzido por Mili Romano, a coletânea de texto 

publicada na Rússia em  1975, “Estética e romance14”, editada por Clara Strada Janovic 

(1979). 

Além desses trabalhos, é preciso destacar também os estudos fundamentais para a 

popularização da teoria bakhtiana feitos pela Escola de Bari, da qual fazem partem nomes 

como Susan Petrilli e Augusto Ponzio. Este último publicou a primeira monografia a 

respeito do Círculo de Bakhtin na Itália, Mikhail Bakhtin - As origens da semiótica 

soviética (1980), e inicou o projeto de tradução das obras dos anos 20, escritas por 

Volóchinov e Medviédev: Freudismo (Volóchinov, tradução de Rita Bruzzese, com 

                                                 
10 Citamos o livro Mikhail Bakhtin, o qual consta na nossa bibliografia. 
11 MORSON, G. S.; EMERSON, G. Mikhail Bakhtin – Criação de uma prosaística. Trad. Antonio de Pádua 

Danesi. São Paulo: Edusp, 2008. Aqui, também usamos o livro de Emerson, Os primeiros 100 anos de 

Mikhail Bakhtin, que consta na bibliografia. 
12 BRANDIST, C. Repensando o Círculo de Bakhtin. Trad. Helenice Gouvea. São Paulo: Editora Contexto, 

2012. Há também a obra The Bakhtin Circle – Philosophy, Culture and Politics. London: Pluto Press, 2002.  
13 TIHANOV, G. The Master and the slave – Lukács, Bakhtin, and the ideas of their time. Oxford: 

Clarendon Press, 2000. 
14 No Brasil, a obra chegou com o título Questões de Literatura e Estética. 
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introdução de de Giuseppe Mininni e Augusto Ponzio, 1977), O método formal nos 

estudos literários (Medviédev, tradução de R. Bruzzese, introdução de Augusto Ponzio, 

1978); e Marxismo e filosofia da linguagem (Volóchinov, tradução de Nicola Cuscito da 

edição inglês de 1973, com o acréscimo da tradução do russo, de R. Bruzzese, da 

“introdução” à edição de 1930, não incluída da edição inglesa, 1976).  

Ponzio ainda dedica um ensaio “Semiótica e estudo das ideologias em M. 

Bakhtin” (pp. 7-65), no qual examina de forma mais detida como, no livro acerca de 

Rabelais, aaanálise da cultura popular, do carnaval e a relação entre “gêneros altos” e 

“gêneros baixos”, foi retomada a distinção, presente em Freudismo, de Valentin N. 

Volóchinov, entre “ideologia oficial” e “ideologia não oficial”. Além disso, são 

examinadasnnesse trabalho particularmente as analogias e as diferenças de interesse e de 

método, no estudo da cultura, entre Bakhtin e Vladimir Propp. Tal estudo foi, 

posteriormente aprofundado na monografia já citada acima. Outro aspecto notável do 

estudo de Ponzio nos anos 80 é a reconstrução da concepção bakhtiniana do signo, que, 

de forma unitária, atravessa os textos publicados por Volóchinov e Medviédev e por 

Bakhtin, tanto o Dostoiévsky e o Rabelais quanto aqueles publicados em russo nas duas 

coletâneas de escritos de 1975 e de 1979. 

Em 1976, é publicado o texto “Epos e romance”, primeiro no livro Problemas de 

Teoria do romance, editado por Vittorio Strada, e, em seguida, republicado em Teorias e 

realidades do romance (1977), sob a edição de Giuseppe Petronio. Há ainda a publicação 

de Cesare Cases, “A teoria do romance em Lukács e em Bakhtin” (1979), ensaio voltado 

para a relação Bakhtin e Lukács a propósito do gênero romanesco.  

A partir de 1980, como podemos observar, o interesse nas obras de Bakhtin e do 

Círculo aumentam na Itália. Juntamente com o trabalho de Ponzio, a recepção italiana 

encontra em Holquist e Clark (1984) fontes para a recuperação do pensamento 

bakhtiniano. Ainda nos anos 80, é publicada a coletânea A cultura na tradição russa do 

século XIX e XX, com escritos de Vasselóvski, Potebniá e Bakhtin – a obra editada por 

D'Arco Silvio Avalle, em Strumenti critici, 42-43. Considerando a concepção bakhtiniana 

de literatura, Avalle evidencia uma série de oposições binárias (epos/romance, 

imóvel/móvel, trágico/cômico etc.), as quais estão relacionadas, segundo o autor, às 

categorias humboldtianas de ergon e energheia. Há a publicação de A linguagem como 

prática social (tradução De R. Bruzzese e N. Marcialis, Bari, Dedalo, 1980), editado por 

Ponzio, na qual foram recolhidos ensaios de Volóchinov que foram publicados entre os 
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anos de 1926 e 1930. No mesmo ano, no segundo fascículo da revista Scienze umane 

(Dedalo), dirigida por Ferruccio Rossi-Landi e A. Ponzio, são publicados em tradução 

italiana de N. Marcialis dois escritos de Bakhtin, a “Resposta à revista Novy Mir” (1974) 

e “Bases filosóficas das ciências humanas” (1974), reunidos sob o título “Ciência da 

literatura e ciências humanas”. 

Em 1981, na revista Intersezioni, é publicado um ensaio de V. Strada, no qual se 

intitula “Diálogo com Bakhtin” e também a tradução de C. Strada Janovic das 

“Anotações” de Bakhtin de 1970-71. Esse texto, inclusive, foi posteriormente incluído, 

juntamente com a “Resposta a Novi Mir”, na tradução da coletânea russa de 1979 dos 

escritos de Bakhtin, publicada com o título O autor e o herói, que possui edição pela 

própria C. Strada Janovic, em 1988. 

No ano seguinte, em 1981, publica-se o livro de A. Ponzio, Sinais e contradições 

- Entre Marx e Bakhtin, nas edições Bertano (Verona). Nesta obra são tratadas questões 

acerca da teoria da linguagem e da literatura, da alteridade na construção de uma 

fundamentação teórica. O autor põe à luz a concepção de linguagem para Bakhtin em 

consideração e diálogo com Marx, Marr, Chomsky e Steiner, discutindo, assim, a posição 

inclassificável de Bakhtin em meio a diversas perspectivas. 

Em 1983, temos o fascículo 7 de Metamorfosi (Angeli) é inteiramente dedicado à 

Bakhtin com o título A Linguagem, o corpo, a festa - Para um repensamento da temática 

de Mikhail Bakhtin. Esta edição contém diversas ensaios de autores com interesses 

disciplinares diversos, que vai da história das tradições populares e da etnologia até a 

história medieval, filosofia e a teoria da literatura, da eslavística à hispanística, entre 

outras. Ressaltamos também a resenha editada por N. Marcialis, “Bakhtin e o seu círculo”, 

que resume o conhecimento das obras do círculo de Bakhtin (de Medviédev, Volóchinov, 

L. V. Pumpianski, M. I. Kagan e faz uma lista dos escritos de Bakhtin em ordem de 

publicação e das traduções em italiana até 1981. No mesmo ano, por iniciativa de Clive 

Thomson, realizou-se a I Conferência Internacional voltada para a Mikhail Bakhtin, 

denominada “M.M. Bakhtin, his circle, his influence”, na Queens University de Kingston 

(Ontario, Canada). Em 1985, foi realizada a II Conferência Internacional acerca de 

Bakhtin: “Bakhtin teórico do diálogo”, dessa vez em Cagliari, sob organização de Silvano 

Tagliagambe e Simonetta Salvestroni e teve as atas da Conferência publicadas na Angeli, 

editadas por Franco Corona, em 1986. 
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Por fim, entre os anos de 85 a 90, outras importantes contribuições foram feitas, 

por meio de publicações e eventos, na Itália referente à teoria da linguagem bakhtiniana. 

Dentre as quais, citamos o volumoso fascículo (em dois números) da revista L'immagine 

riflessa, Saggi su Bakhtin (Ensaios sobre Bakhtin, 1985), editado por Nicolò Pasero, com 

escritos de autores italianos e estrangeiros; a conferência internacional sobre Bakhtin, em 

1989, com paricipações de Holquist, Iris Zavala e Ponzio, realizada em Urbino; o livro 

de A. Ponzio, editado por S. Petrilli, intitulado Man as a Sign (1990), no qual retoma 

alguns trabalhos precedentes e conta com um texto de Petrilli, “The Problems of significs 

em Welby, Peirce, Vailati, Bakhtin”; e, em 1991, a “Introdução” de V. Strada à tradução 

italiana, de Federico Pelizzi, do livro de Clark e Holquist de 1981, acerca de Bakhtin. 

No mundo hispânico, também encontramos trabalhos de grande relevância nos 

estudos bakhtinianos. Em especial, mencionamos aqui os trabalhos de recuperação do 

contexto de produção do Círculo e comparativo de Iris Zavala, La postmodernidad y M. 

Bajtin – uma poética dialógica (1991), Escuchar a Bajtin (1996) e Bajtin y sus apócrifos 

(1996), editado por Serguei Botcharov e Tatiana Bubnova. Esta última consiste em outro 

importante nome para filosofia da linguagem proposta pelo Círculo, sobretudo pelo 

trabalho tradução das obras do Círculo de Bakhtin para a língua espanhola e, 

posteriormente, a ser uma das primeiras a traduzir para o português diretamente do russo. 

Por fim, na França, encontramos um dos principais centros na recepção da teoria 

bakhtiniana, principalmente por meio de autores como J. Kristeva e T. Todorov, no 

trabalho de tradução. Em 1970, Problemas da Poética de Dostoiévski é traduzida para o 

francês e outra versão suíça, juntamente com a versão francesa de A cultura popular na 

Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 

Contudo, os trabalhos de publicação das obras do Círculo, na França, possuem 

alguns equívocos no que diz respeito a ordem de textos bem como o entendimento de 

conceitos, por exemplo, dialogismo, noção central no pensamento bakhtiniano. De acordo 

com Ponzio (2010), Todorov compreendeu dialogismo como certo tipo de 

intertextualidade, como a troca de turnos entre os interlocutores ou qualidade de 

personalidade – isto é, uma abertura à palavra do outro. E que, por diálogo, entende-se o 

limite do indivíduo, a alteridade que impede o acabamento e a identidade. Pois, conforme 

afirma o pesquisador italiano, é nisto que constitui a revolução bakhtiniana: atenta-se, em 

todas as questões e campos, antes para a alteridade do que para identidade. 
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Há também a questão de nomenclatura. Na tradução francesa, ocorre a 

substituição do termo “metalinguística” por “translinguística”. Esse alteração na 

terminologia elimina o caráter crítico da concepção bakhtiniana, pois divide as 

competências disciplinares, ou seja, enquanto a translinguística dedica-se ao discurso, a 

linguística continua a pensar a linguagem, porquanto apenas o discurso é dialógico. 

Quando, na verdade, para Bakhtin e o Círculo, a crítica está justamente nessa abordagem 

abstrata da linguística, fechada e completa da linguística, de modo a desconsiderar o 

princípio dialógico da linguagem. 

Nesse sentido, até mesmo as relações puramente lógicas, formais, como Bakhtin 

nos mostra em Questões de estilística no ensino de lingua, possuem graus de 

dialogicidade, pois elas dependem dela, isto é, elas apenas podem existir na linguagem, 

na fala, no pensamento, concretamente. Nas palavras de Ponzio  

A dialógica bakhtiniana refere-se não apenas ao discurso, o objeto da 

translinguística de Todorov, mas também à consciência, ao 

pensamento, à ideologia, à linguagem, à lingua, ao corpo, ao signo 

verbal e não verbal. A referência de seu conceito filosófico, 

metalinguística, do diálogo é o pensamento ocidental de Platão a Marx: 

esse “discurso” é o seu referente, e é no confronto com esse discurso 

que ele, passando para Dostoiésvski, realiza uma verdadeira e 

específica revolução copernicana. (idem, p. 320, grifos do autor) 

Apontada essas divegências iniciais, faz-se necessário mencionarmos os trabalhos 

de outros dois nomes que contribuem para os estudos bakhtinianos: Bénédicte Vauthier e 

Patrick Sériot15. Atualmente, seus trabalhos compõem, de forma significativa, as 

pesquisas voltadas para as questões do autoria, contexto sociohistóico das obras do 

Círculo bem como a compreensão dos conceitos na filosofia da linguagem bakhtiniana. 

Todas estas recepções e estudos acerca da obra do Círculo de Bakhtin, da inglesa 

à francesa, passando pelas versões italianas e hispânicas, influenciaram na recepção da 

teoria bakhtinana no Brasil. Desde a década de 80, temos a presença das obras do Círculo 

aqui no Brasil. A partir de leituras das versões inglesa, Geraldi começa pensar os textos 

bakhtinianos, sobretudo a produtividade dos gêneros discursivos, para as questões de 

ensino na sala de aula16. No final dos anos 80, começam a surgir as primeiras traduções 

para fins acadêmicos feitas por Faraco17, na Universidade Federal do Paraná, além de 

                                                 
15 SÉRIOT, P. Volosinov e a filosofia da linguagem. São Paulo: Parábola, 2015. / VAUTHIR, B (org). 

Slavica Occitania Numéro 25 – Mikhaïl Bakhtine, Valentin Volochinov et Pavel Medvedev dans le 

contexteeuropéen et russe. France: Toulose, 2007. 
16 GERALDI, J. W (Org). O texto na sala de aula - leitura e produção. Cascavel: Assoeste, 1984. 
17 FARACO, C. A et al. Uma introdução a Bakhtin. Curitiba: Hatier, 1988. / a tradução do ensaio de 
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obras sobre a teoria bakhtiniana. Mas é nos anos 90 que o pensamento bakhtiniano 

aparece mais fortemente no Brasil. Aparecem as primeiras traduções a partir do francês e 

depois do espanhol, os documentos de educação oficiais introduzem as obras do Círculo 

na bibliografia e publicações de dissertações e teses tornam-se frequentes. 

Podemos dividir a recepção e estudos dos textos do Círculo de Bakhtin em, pelo 

menos, dois momentos distintos. O primeiro a partir das traduções e leituras a partir de 

outras línguas; e, em uma segunda fase, com as traduções feitas diretamente do russo e a 

ida de pesquisadores nacionais para outros países. 

No início das traduções aqui no Brasil, como também no começo dos estudos 

sobre a filosofia bakhtiniana, não se atentavam para a questão de autoria das obras do 

Círculo, o que gera interpretações um tanto distorcidas dos conceitos e da unidade de 

pensamento que os textos apresentam, como no caso do livro Marxismo e Filosofia que 

Paula & Stafuzza nos apresentam 

No Brasil, a obra Marxismo e filosofia da linguagem é traduzida em 

1981, sem respeitar a autoria de Volochinov - como também ocorre com 

Freudismo. Isso pode ser prejudicial aos estudos bakhtinianos, pois 

pode levar a discussões equivocadas acerca da abordagem de algumas 

concepções e também a interpretação, dada tanto a diferença temporal 

(datas das publicações traduzidas) quanto a atribuição de todos os textos 

a Bakhtin. (2010, p. 15) 

Confome já apontamos aqui, além da questão da autoria, outro entrave nas 

traduções era a questão da tradução feita a partir de outras traduções, o que infere em 

traduzir junto interpretações (vozes) que não necessariamente estejam coerentes com o 

pensamento do Círculo. 

Tal aspecto relacionado às traduções, porém, tem sido aprimorado conforme os 

estudos sobre o Círculo e sobre a teoria vão avançando, com obras sendo traduzidas 

diretamente do russo, o que contribui para uma melhor abordagem da metodologia 

bakhtiniana nas pesquisas. As traduções diretas do russo, iniciadas por Paulo Bezerra, da 

Estética da Criação Verbal (2003), do Problemas da Poética de Dostoiévski (200) e os 

trabalhos de tradução recentes feitos por Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo - 

inclusive com ensaios das próprias tradutoras e de editores russos, notas contidas na 

edição russa -  têm nos permitido melhor compreender a complexa filosofia da linguagem 

bakhtiniana.  

                                                 
Volóchinov, “Discurso na vida, discurso na arte”. 
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Outro fator que contribui para o esclarecimento das obras do Círculo, é a saída de 

pesquisadores nacionais para França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, a fim de 

ampliar as interpretações da teoria bakhtiniana. Decorrente desse movimento, resultou 

também, na vinda de pesquisadores desses diversos países para o Brasil, com o intuito de 

ministar conferências, palestras, minicursos e aulas na pós-graduação. 

Nesse sentido, é que, atualmente, no Brasil, possuimos trabalhos com 

contribuições significativas para os estudos bakhtinianos como, por exemplo, O 

pesquisador e seu outro: Bakhtin nas Ciências Humanas (2001), de Marília Amorim; 

Vinte Ensaios sobre Bakhtin (2006), por C. A. Faraco, C. Tezza e G. Castro; Janelas 

bakhtinianas: refrações, reflexões e rascunhos (2008), de W. Miotello; Série Bakhtin: 

Inclassificável, em 4 volumes (2010, 2011, 2013 e no prelo), organizado por L. de Paula 

e G. Stafuzza; dentre outras inúmeros obras. 

Assim, pesquisas nacionais e internacionais como as mencionadas acima a 

respeito das obras do Círculo integram-se no amplo campo de investigação 

epistemológica e contribuem para uma organização dos estudos e a possibilidade de uma 

nova visão sobre a teoria, revelando os diversos “Bakhtins” nos textos. Há uma 

contribuição também no que tange ao excesso de usos de algumas concepções-chave do 

pensamento bakhtiniano (diálogo, polifonia, carnavalização), interpretadas de modo 

equivocadas e usadas à exaustão, sem uma reflexão aprofundada em relação aos demais 

conceitos e esferas sociais, o que leva ao seu desgaste. 
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2. A filosofia da linguagem ou a metalinguística bakhtiniana 

Para pensar a linguagem, e as humanidades em geral, Bakhtin em seu ensaio 

“Metodologia das ciências humanas”, que compõe a coletânea de textos em Estética da 

criação verbal, de 1979, publicada postumamente, distingue o objeto de pesquisa 

estudado nas ciências exatas e nas humanas. Na primeira, enquanto ato monológico, no 

qual o pesquisador contempla a coisa e emite uma expressão acerca dela; nas 

humanidades, esse estudo torna-se dialógico por natureza, pois o objeto aqui é outro 

sujeito, isto é, um ser falante e expressivo, que não pode nem deve ser tratado feito coisa, 

porquanto, ao mesmo tempo que é contemplado, também contempla, assim como 

expressa-se. 

De acordo com o autor, essa relação revela “a complexidade do ato bilateral de 

conhecimento-penetração. O ativismo do cognoscente e o ativismo do que se abre 

(configuração dialógica).” (2012, p. 394). Esse ato bilateral estabelece uma penetração 

mútua com reservada distância - vai e retorna para si em processo exotópico -  de modo 

a continuar dois sujeitos distintos e que implica em um processo de alteridade, no qual 

não apenas o cognoscente - o contemplador, ou pesquisador, ao pensar no contexto de 

pesquisa científica - altera o cognoscível - o corpus, sujeito-enunciado ou o enunciado-

texto propriamente dito -, mas este também altera o primeiro. Há o encontro de duas 

consciências, eu e outro, não coincidentes em si, por isso infindável em sua produção de 

sentido/significação. É nessa orientação que se pode obter o conhecimento.  

Essa disposição do campo epistêmico das ciências humanas exige, então, no 

processo, a consideração para as condições de produção e de atividade em que se dão essa 

relação, pois, ao se tratar de sujeitos, inevitavelmente, circunscrevem-se em categorias 

como um tempo-espaço, em uma posição e nas fronteiras do acontecimento interno e 

externo (eu-outro); dadas por meio de enunciado-textos – por linguagem. Assim 

Historicidade. Imanência. Fechamento da análise (do 

conhecimento e da interpretação) em um dado texto. A questão dos 

limites do texto e do contexto. Cada palavra (cada signo) do texto leva 

para além dos seus limites. Toda interpretação é o correlacionamento 

de dado texto com outros textos. (BAKHTIN, 2012, p. 400) 

E esse ato dialógico por meio da e na linguagem, na materialidade do signo verbal 

e, também, do não-verbal, que só é possível na inclusão, de fato, em um contexto histórico 

real. É procedendo desta materialidade, principalmente do signo linguístico, que o Círculo 
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encontra na teoria marxista suporte para o desenvolvimento do seu pensamento, nas obras 

ditas mais maduras situadas a partir da segunda metade do 1920.     

A presença do marxismo é eminente nas obras do Círculo de Bakhtin, em 

destaque, nas mais maduras. Não se faz só presente bem como integra a unidade dos 

escritos, exemplo canônico dessa evidência é no livro Marxismo e filosofia da linguagem, 

publicado em 1929, atribuído a Volóchinov. 

Nesta obra, Volóchinov busca extrair do marxismo a perspectiva sóciohistórica 

materialista de sujeito e cultura que produz por meio da sua materialidade o signo e que 

resulta do predomínio do movimento da história sobre os campos de atividade humana 

(CASTRO, 2010). Afastando-se, assim, do objetivismo abstrato e do subjetivismo 

idealista. Ao optar pela teoria marxista, o autor também revê os próprios princípios da 

teoria de Marx, dando, talvez, uma das maiores contribuições ao pensá-la pelo viés da 

linguagem, que segundo Volóchinov, faltava ao marxismo e, consequentemente, impedia 

que compreendesse como se dá as produções de sentidos nas relações sociais sem que 

fosse pela causalidade econômica ou mecânica. 

Segundo Marx (1983), é pelo materialismo histórico, pois é o modo que toda a 

produção material de uma sociedade é realizada, constitui o vetor determinante de 

organização social e de representações intelectuais de uma época em que compõe a 

infraestrutura e estabelece outra, superestrutura, a ideologia hegemônica. Em outras 

palavras  

na produção social de sua existência, os homens estabelecem 

relações determinada, necessárias, independentes da sua vontade, 

relações de produção que correspondem a um determinado grau de 

desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto destas 

relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a 

base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e 

política e à qual correspondem determinadas formas de consciência 

social. O modo de produção da vida material condiciona o 

desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. (p. 165) 

Contudo, para o Círculo, essa determinação ocorre pela materialidade linguagem, 

na enunciação do sujeito concreto situado social e historicamente. É a palavra o 

termômetro de maior sensibilidade de mudança social. Ela está repleta de significados 

historicamente construídos pela interação verbal. É desse maneira que o  

(...) o marxismo a que se dedicaram os teóricos russos buscou extrair 

do pensamento marxista aquilo que ele teria de melhor para fornecer, 

isto é, a sua perspectiva sócio-histórica de sujeito e da cultura. Nesse 

sentido, apesar do peso da mediocridade marxista que os rodevam 
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enquanto escreviam suas idéias, Voloshinov e Medvedev conseguiram 

não só realizar uma leitura particular e sofisticada do marxismo como 

também agregaram elementos novos aos seus pressupostos gerais, 

destacando o papel central que deveria ter a linguagem na percepção 

das tramas criadas pelas relações sociais mediadas simbolicamente, 

desde as mais altas às mais baixas esferas da ação humana. (CASTRO, 

2010, p.XXX, grifos do autor) 

Disto que resulta que todo “signo é ideológico”. Pois referir-se à ideologia é, em 

essência, pensar em sentido. Assim, o que é ideológico tem significado e alude a algo que 

está fora de si, logo, o que é ideológico é um signo (VOLOCHINOV / BAKHTIN, 2006). 

E este realiza-se no entremeio das relações eu-outro marcadas por uma época e por 

grupo(s) social(is) determinados. 

Tal afirmação é possível porquanto, como o próprio autor indica, “o domínio do 

ideológico coincide com o domínio dos signos; são mutuamente correspondentes” (idem, 

p. 22). Desse modo, as interações verbais entre os sujeitos vinculam-se intrinsecamente 

às condições sociais determinada e conforme as menores alterações deste meio, os 

indivíduos reagem a ela. É em consequência disso que as formas da língua também se 

alteram. Ou seja, as relações se alteram e afetam as interações verbais que, por sua vez, 

também se mudam no nível do quadro social, delas alteram as formas dos atos de fala 

que, por fim, incidem nas formas da língua. 

É em virtude desse processo que, de acordo com os pensadores russos, pode-se 

considerar que quaisquer fenômenos os quais operam como signo ideológico, encarnam 

em uma dada materialidade de variadas dimensões (som, cor, massa física, o próprio 

corpo em relação ao mundo, etc), isso faz com que a realidade do signo se torne totalmente 

objetiva e passível de um estudo que seja metodologicamente unitário e objetivo (Idem, 

2006). 

Outra grande contribuição do pensamento bakhtiniano à teoria marxista foi a 

ampliação da concepção dialética e de pensar que as relações ideológicas entre 

superestrutura e infraestrutura ocorrem não apenas de baixo para cima e de cima para 

baixo interminavelmente. Isto é, há uma reação valorativa da base social - ideologia do 

cotidiano - aos valores impostos pela ideologia hegemônica – ideologia oficial. E isso 

pelo signo. Este transforma-se em uma arena discursiva onde se digladiam as forças 

sociais de orientações contraditórias. 

A dialética marxista, que se baseia na clássica de Hegel - tese (afirmação); antítese 

(negação); síntese (negação da negação, isto é, sublimação ou superação) -, não consegue 
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abranger o embate da e na palavra. E aqui está a contribuição dialógica do Círculo ao 

redefinir a síntese, já não mais uma afirmação superada em relação aos dois primeiros 

movimentos (tese e antítese), mas uma nova afirmação que gerará uma nova negação e 

outra negação da negação em um movimento interminável. 

É nisto que consiste a afirmação de Bakhtin, em seus escritos sobre a metodologia 

nas humanidades, quando este define que “a dialética nasceu do diálogo para retornar ao 

diálogo em um nível superior” (2012, p. 401). E, ainda, pode-se encontrar o complemento 

dessa reflexão no texto a respeito da reformulação da Problemas da obra de Dostoiévski 

e também está presente na coletânea de Estética da Criação Verbal, no qual propõe que 

A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida 

do homem é o diálogo inconcluso. [...] Nesse diálogo o homem 

participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a 

alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, 

e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio 

universal. (p. 348, grifo do autor) 

A este movimento de resposta interminável a enunciados anterior e posterior 

proposta pelo Círculo é que Paula et al (2011) denominou de método dialético-dialógico, 

o qual toma-se como aplicação neste projeto. Dialético, pois há o movimento de ida e 

volta, mas que não termina em uma resposta definitiva para Bakhtin, ao contrário, incita 

a uma nova resposta dialogicamente, mesmo que seja uma não-resposta. Neste 

movimento, Bakhtin e o Círculo reúnem no método de análise as perspectivas diacrônica 

(histórica) – de Vesselóvski, Potebniá - e sincrônica (téorica), citadas no capítulo anterior, 

pois, na análise, ao mesmo tempo que consideram os enunciados que antecederam o 

corpus, movimento horinzontal, Bakhtin verticaliza a análise na singularidade e 

irrepetibilidade que difere o enunciados na cadeia enunciativa.  

Essa proposta bakhtiniana de análise, podemos encontrar indicada no ensaio 

“Discurso na vida, Discurso na arte”, atribuído a Bakhtin / Volóchinov, quando os autores 

analisam o enunciado “bem” por meio do elemento entonacional18. Além do método, 

neste artigo, notamos também a importância do contexto extraverbal – que, como 

veremos, constitui-se ao enunciado, deixando de ser “extra”. Os teóricos russos começam 

questionando a necessidade do contexto e a matéria verbal para a compreensão do sentido 

Para descobrir o sentido e o significado deste colóquio, devemos 

analisá-lo. Mas o que é exatamente que vamos submeter à análise? Por 

mais valor que se dê à parte puramente verbal do enunciado, por mais 

                                                 
18 Embora no ensaio de Bakhtin/Volóchinov esteja “entoação”, optamos por utilizar “entonação” conforme 

aparece nas traduções direto do russo, respeitando a grafia quando for uma citação direta. 
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sutilmente que se definam os fatores fonéticos, morfológicos e 

semânticos da palavra bem, não se avançará um simples passo para o 

entendimento do sentido total do colóquio.  

Vamos supor que a entoação com a qual esta palavra foi pronunciada 

nos é conhecida: indignação e reprovação moderadas por um certo 

toque de humor. Esta entoação de algum modo preenche o vazio 

semântico do advérbio bem, mas ainda não nos revela o significado do 

todo. 

O que é que nos falta então? Falta-nos o “contexto extraverbal” que 

torna a palavra bem uma locução plena de significado para o ouvinte. 

Este contexto extraverbal do enunciado compreende três fatores: 1) o 

horizonte espacial comum dos interlocutores (a unidade do visível neste 

caso, a sala, a janela, etc.), 2) o conhecimento e a compreensão comum 

da situação por parte dos interlocutores, e 3) sua avaliação comum 

dessa situação. (BAKHTIN / VOLOSHINOV, p. 5, grifos do autor) 

Assim, primeiramente, este trecho nos evidencia a importância do contexto 

extraverbal para a constituição do enunciado como um todo (e da significação). Esta 

relação contexto e estrutura linguística é mediada pela entoação. Sem este elo, a estrutura 

torna-se vazia semanticamente, pois seu conteúdo não pode ser pré-determinado. No 

exemplo dado por Bakhtin/Voloshinov, bem como para qualquer palavra, é possível ser 

dado facilmente um conteúdo semântico a ela a partir da entonação e do contexto. Isso 

nos fica claro, quando os pensadores nos apontam para o cotejo de enunciados:  

A entoação no nosso exemplo deriva da ânsia comum dos interlocutores 

pela primavera e do descontentamento comum com relação ao 

prolongado inverno. Esta comunhão de avaliações presumidas entre 

eles fornece a base da entoação, a base para a nitidez e para a clareza de 

sua tonalidade principal. Mas se não houvesse este “apoio coral” 

firmemente dependente, a entoação teria ido numa direção diferente e 

adquirido tons diferentes – talvez de provocação ou aborrecimento com 

o ouvinte, ou talvez a entoação teria simplesmente se contraído e se 

reduzido ao mínimo. (idem, p. 7, grifos nossos) 

Embora, aqui, os pensadores russos não analisem profundamente nenhum outro 

enunciado, é nítido o deslocamento da estrutura para outras possibilidades de análise de 

acordo com o contexto e a entonação. Em outras palavras, Bakhtin/Voloshinov, ao 

analisar o enunciado especificado – de duas pessoas conversando sobre a neve e ambas 

descontentes com a situação -, eles vão para outro contexto que estejam em diálogo com 

o enunciado principal, revelando o movimento dialético e dialógico. 

Por isso é que a noção de diálogo tornar-se, ao atentar-se para o aspecto da 

alteridade nas relações enunciativas, para o grupo, o centro de todo movimento vivo entre 

os sujeitos e na comunicação discursiva. É o cerne do pensamento bakhtiniano. Penetra a 

linguagem ou qualquer manifestação – até mesmo uma não-manifestação, uma aparente 
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não-atitude, esta já é uma atitude – de vida humana. Em outras palavras, tudo o que tem 

sentido. Pois, antes mesmo de seres biológicos, o ser humano é um ser de linguagem. E  

A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É 

precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro 

campo da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o 

seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a 

artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas. (BAKHTIN, 

2015, p. 209) 

Essas relações dialógicas não podem ser reduzidas às relações estruturais, 

abstratas. Elas devem materializar em um sujeito – na fala, gesto, olhar, criação, em 

qualquer enunciação – com diferentes valorações e posições, que dão vida ao diálogo. 

Sem relações dialógicas, não há sentido, linguagem, ou seja, existência.  

Para essa compreensão reduzida ou entendida de forma estreita, o autor ainda 

enfatiza a amplitude do dialogismo nas mais diversas relações sociais, que estão além de 

questões linguísticas em estrito termo, pois revela o embate entre indivíduos inseridos 

sociohistoricamente e plenos de visões de mundo. Segundo o filósofo 

A compreensão estreita do dialogismo como discussão, polêmica, 

paródia. Estas são formas externas mais evidentes, porém grosseiras de 

dialogismo. A confiança na palavra do outro, a aceitação reverente (a 

palavra autoritária), o aprendizado, as buscas e a obrigação do sentido 

abissal, a concordância, suas eternas fronteiras e matizes (mas não 

limitações lógicas nem ressalvas meramente objetais), sobre posições 

do sentido sobre o sentido, da voz sobre a voz, intensificação pela fusão 

(mas não identificação), combinação de muitas vozes (um corredor de 

vozes), a compreensão que completa, a saída para além dos limites do 

compreensível, etc. Essas relações específicas não podem ser reduzidas 

nem a relações meramente lógicas nem meramente objetais. Aqui se 

encontram posições integrais, pessoas integrais (o indivíduo não exige 

uma revelação intensiva, ela pode manifestar-se em um som único, em 

uma palavra única), precisamente as vozes. (BAKHTIN, 2012, p. 327) 

Em relação à terminologia bakhtiniana de diálogo e dialogismo, embora seu 

fenômeno ocorre sem distinção, filosoficamente, faz-se necessário distinguir os dois 

conceitos dentro do pensamento do Círculo. Por diálogo, compreendemos, segundo 

Donals (apud LOPES, 2010), certo princípio de incoincidência do eu com outros “eus” e 

consigo mesmo e que exige um ponto na relação de alteridade, na qual ocorre uma troca 

de “eus”. Nesse sentido, “o diálogo sugere a incoincidência do signo interiorizado com o 

signo enunciado em dado contexto: no momento em que um signo é enunciado em um 

contexto particular, tanto ele quanto o contexto são internalizados” (idem, p. 169-170). 

Para que seja realizada essa exigência da ponte com outro, é que temos o fenômeno do 

dialogismo, pois ele tem a função de “manter e pensar através da exterioridade ou 
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heterogeneidade radical de uma voz tomando outra qualquer em consideração” (DE MAN 

apud EDWARD & HELENICE LOPES, 2010, p. 170) como princípio exotópico. 

Portanto, cada enunciação revitaliza-se e passa a ser única e singular na existência 

sem que encerre o movimento dialético-dialógico entre o psíquico e a ideologia, entre a 

vida vivida interiormente e a vida exterior, entre o eu e o outro. Toda materialidade tem 

por base a alteridade. 

É assim que cada acontecimento discursivo tece a organização social, porém é 

sempre inacabado e está em constante diálogo com demais atos, pois atrás enunciação, 

está um sujeito, ativo e responsivo, que concorda e discorda (parcial ou completamente), 

e se (re)constrói nesse embate com seus outros. constituindo não apenas a si mesmo, mas 

também o mundo pela e na linguagem.  Fora dessa interação, tudo se torna abstrato, sem 

vida. Com isso, no elo dessa cadeia comunicativa, não é possível estabelecer um discurso 

fundador nem um último. Aquele responde sempre a outro anterior enquanto este, por sua 

vez, gerará outro discurso que o responderá, retomando palavras, ressignificando-as, 

dando um novo sentido a elas ao passo que desloca outras para a marginalidade do sistema 

linguístico, em um fluxo sucessivo. Nas palavras de Bakhtin 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o 

contexto dialógico (este estende-se ao passado sem limites e ao futuro 

sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos do diálogo 

dos séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados 

de uma vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no 

processo de desenvolvimento subsequente, futuro diálogo. Em qualquer 

momento do desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e 

ilimitadas de sentidos esquecidos mas em determinados momentos do 

sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos 

serão relembrados e reviverão em forma renovada (em novo contexto). 

Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de 

renovação. Questão de grande tempo. (2012, p. 410) 

E é calcada nessa perspectiva da filosofia da linguagem bakhtiniana que esta 

pesquisa desenvolverá sua metodologia e a qual tem como corpus as próprias produções 

de textos do Círculo de Bakhtin. Caracterizando-se uma proposta de trabalho de cunho 

bibliográfico-teórico. 

Para isso, a composição do material a ser investigado se dará pelas obras 

bakhtinianas atuais em português, do Brasil, e que foram traduzidas diretamente do russo, 

dentre elas: Questões de Estilística no Ensino de Língua, a qual será relacionada também 

com os demais textos do Círculo de Bakhtin. 
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Nessa obra, serão recolhidas concepções-chaves da teoria bakhtiniana as quais 

remetem a esferas de atividade humana outras que não a verbal, isto é, conceitos advindos 

sobretudo da música, e também imagéticos, usados pelos autores na elaboração de seu 

pensamento filosófico acerca da linguagem, como se referia Bakhtin a sua teoria. 

A proposta é comparar os conceitos usadas pelos autores em suas obras e 

compreender como estes são entendidos nos contextos de suas linguagens de origem e 

também nos contextos em que são ressignificados na teoria, pois, segundo Bakhtin 

(2012), “o texto só tem vida contatando com outro texto” (p. 401), isto é, no diálogo; e, 

seguida, refletir a pertinência para fundamentar-se teoricamente nas análises de 

enunciados verbivocovisuais da cultura contemporânea (canções, musicais, filmes, séries, 

etc.).  

Nesse sentido, a análise e reflexão partem de uma abordagem filosófica, isto é, 

nas relações entre materialidades, sem se limitar às meras questões estruturais, mas além 

delas, na fronteira entre a linguagem sonora, imagética e verbal, para pensá-las no todo, 

em um concepção de linguagem proposta pelo Círculo. 

Com isso, poder-se-á pensar também a potencialidade da palavra – sentido 

abrangente - em sua tridimensionalidade: verbal, vocal, visual. Ou seja, na capacidade de 

criação de sentido além do semântico, como, por exemplo, também a partir da criação de 

imagens e da tonalidade, conforme alguns caminhos já indicados pelo pensamento do 

Círculo 

O que importa é o tom, separado dos elementos fônicos e semânticos 

da palavra (e de outros signos). Estes determinam a complexa 

tonalidade da nossa consciência, tonalidade que serve de contexto 

axiológico-emocional na nossa interpretação (plena e centrada nos 

sentidos) do texto que lemos (ou ouvimos), bem como em uma forma 

mais complexa e no processo de criação (de geração) dos textos. 

(BAKHTIN, 2012, pp. 403-404) 

Tal orientação teórica pode-se observar em conceitos que se encontram ao longo 

de toda produção do círculo russo, tais quais, polifonia, entonação, coro e ritmo; como 

possível tentativa de pensar e dar a palavra sua ampla dimensão. 

Refletir a respeito das linguagens e suas relações uma com as outras tem sido feito 

há tempos, entre poetas, filósofos e estudiosos da linguagem, de maneiras distintas. Uma 

das primeiras reflexões a esse respeito, por exemplo, podemos encontrar já na 

Antiguidade Latina, na Arte Poética, de Horácio, com o princípio Ut pictura poesis, o 

qual delineia a relação entre pintura e poesia, afirmando que esta última, em sua 
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realização, deve se caracterizar, isto é, deve ser clara como uma imagem. Tal proposta, 

inclusive é retomada séculos mais tarde, no período do Romantismo, com Goethe e com 

teóricos como Edmund Burke, Lessing que consideram a poesia a síntese perfeita das 

artes por ter a imaginação das artes plásticas mais a emoção da música, posição 

semelhante à de filósofos românticos da época - Schelling e Hegel. 

Ainda no campo da literatura , outra relação muito frequente entre linguagens é a 

da palavra e música, talvez até mais antiga do que a anterior. Já na Antiguidade Clássica, 

o nascimento da poesia lírica se deu entre os gregos por uma necessidade de expressão 

individual e que fosse feita para ser cantada com acompanhamento de um instrumento, 

normalmente por flauta ou lira, daí que temos a expressão poesia lírica. Nas demais 

poesias, como a dramática, em especial a tragédia, também havia a presença de coros. 

Alguns séculos depois, já no Trovadorismo, ainda é possível encontrarmos essa 

estreita relação entre as palavras e o som por meio das cantigas produzidas pelos 

trovadores e que também tinham acompanhamentos musicais. Essa relação, então, se 

desenvolve, ora mais ora menos evidenciada até a modernidade, por exemplo, com a 

musicalidade suave do parnasianismo, com a música dissonante dos poemas simbolista 

ou, ainda, com a musicalidade própria da língua, de T. S. Eliot. 

Essa relação continua no campo dos estudos da linguagem, quando pensamos em 

fonética e fonologia e o estudo da prosódia da língua. Tal entrecruzamento de linguagens 

encontramos também já em Ferdinand Saussere, considerado fundador da linguística 

moderna, quando o linguista concebe a noção de signo sendo significado (conceito) e 

significante (imagem acústica), considerando este último não como um som ou “imagem 

puramente físicos”, mas entendidos como “impressões psíquicas”. É nesse sentido, em 

certa medida, que a proposta que apresentamos, pelo viés bakhtiniano, direciona-se. 

Em trabalhos mais recentes, partindo dos estudos do Círculo de Bakhtin, 

encontramos propostas de trabalhar com enunciados constituídos de diferentes 

linguagens, ampliando, assim, os objetos passíveis de análises pelo olhar bakhtiniano, 

como é o caso da pesquisadora Beth Brait (2015) ao propor a concepção de enunciado 

concreto articulado por duas linguagens de mesmas forças e importância que compõem o 

projeto discursivo. A isso, denomina enunciados verbo-visuais. 

Contudo, nossa hipótese propõe ainda que há um terceiro elemento – vocal/sonoro 

- na concepção de linguagem para o Círculo, indo além, portanto, do verbo-visual. 
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Ademais, consideramos que está relação verbivocovisual reveste todo e qualquer 

enunciado, independente de sua materialidade. Pois, essas três dimensões - verbal, vocal 

e visual - organizam-se e integram-se em seu potencial valorativo, de modo que ocorrem 

em dada materialidade - visual, vocal, verbal ou sincrética - conforme o projeto discursivo 

do sujeito, mas sempre obedecendo à regra geral do entrelaçamento indissociável e 

tridimensional da linguagem. Diferenciando-se das diversas abordagens que vimos 

apresentando ao decorrer desse pesquisa. 

Para isso, estudaremos as condições de produção e circulação do enunciado, pois 

é, por excelência, o lugar de acontecimento da linguagem e, portanto, onde centra-se as 

suas características. Por conseguinte, torna-se, o enunciado, o único o meio concreto de 

estudá-la objetivamente. Junto a noção de enunciado, tomamos quase, indissoluvelmente, 

o conceito de diálogo, nodal na filosofia do Círculo, bem como a definição de sujeito. 

Por enunciado, entendemos, conforme explicita Bakhtin (2011), como “a unidade 

real da comunicação discursiva” que está inserida no elo da cadeia discursiva e responde 

a outros enunciados anteriores e posteriores a ele. Compondo todos os campos de 

atividade humana. 

O enunciado é constituído pelas unidades da língua (orações, elementos 

gramaticais, intralinguístico) e, diferentes dessas unidades, o enunciado está vinculado 

com contexto extraverbal da realidade, isto é, está situado em contexto no qual refletem 

e refratam as ideologias sociohistóricas (tempo e espaço) que dão sentido à fala do sujeito 

por meio da entonação. 

A natureza dialógica do enunciado constitui em um fenômeno muito mais amplo 

do que a mera réplica em uma conversa. Para o Círculo, é o centro de todo movimento 

vivo entre os sujeitos (enunciados) e na comunicação discursiva. Penetra a linguagem ou 

qualquer manifestação – até mesmo uma não-manifestação, uma aparente não-atitude, 

esta já é uma atitude – de vida humana. Em outras palavras, tudo o que possui sentido, o 

tem por está inserido em um diálogo. Pois, antes mesmo de seres biológicos, o ser humano 

é um ser de linguagem, como já explicitado outrora. 

O sujeito, por sua vez, ocupa posição central no processo de enunciação, pois é 

por meio dele que o enunciado se concretiza e concretiza o próprio sujeito na sua 

existência, como sujeito de linguagem. Assim, o sujeito é um enunciado que vive em 

meio social no qual se constitui de diferentes formas no movimento dialógico da vida, de 
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maneira que sua constituição, na constituição do seu “eu” ocorre em contínua interação 

com o outro sujeito-enunciado em um tempo e espaço único e singular. Tal condição do 

sujeito o coloca como um ser responsável, responsivo e inacabado. 

Responsável, pois, ao ocupar uma posição axiológica na existência, que é única e 

singular, a ato(u)ação do sujeito não pode ser praticada por mais nenhum outro ser. Ele é 

insubstituível na cadeia dialógica da cultura, como ser-evento diferente de todos os outros 

com os quais interage. Desse modo, o sujeito passa a ser responsável pela compreensão 

do sentido construído na relação com seu(s) outro(s), tanto para o ato ao qual me dirijo 

quanto para o ato desencadeado pelos meus próprios atos. Aqui, deparamos, portanto, 

com um sujeito responsivo. 

Para o pensamento bakhtiniano, “viver significa participar do diálogo: interrogar, 

ouvir, responder, concordar etc” (BAKHTIN, 2012, p. 348), até mesmo uma não-resposta 

é já um ato responsivo, contando que tenha um ouvinte, seja um outro externo ao eu ou 

um outro interno, que participa da minha vida interior. Toda palavra, isto é, enunciado é, 

antes de ser do eu – ainda que proferido por esse eu -, do outro. Ela chega ao sujeito por 

meio da voz do outro, repleta de sentidos alheios e de outros contextos, de maneira que a 

minha palavra é “semi-alheia”, a qual é reacentuado no discurso do eu. 

Essa relação com o outro, pela e na linguagem, dá ao(s) sujeito(s) das diversas 

interações suas condições de inacabamento, afinal, estando em contínuo processo de 

interação, que afeta e altera os participantes, a constituição do eu e do outro, por 

consequência, permanecem abertas às infinitas possibilidades de ser. Na palavras de 

Bubnova (2011), 

O que acontece entre nós, entre o “tu” e o “eu”, é um “acontecimento 

do ser”, um “aconteSer”, um fato dinâmico aberto que tem caráter de 

interrogação e de resposta ao mesmo tempo, e uma projeção ontológica: 

o “acontecimento do ser” é, em russo, sobytie bytia, um “ser juntos no 

ser”. (p. 272) 

Ou seja, o ser-sujeito é constituído pela dimensão da alteridade. Sem o outro, não 

é possível existir um eu, pois minha consciência é formada e só “adquire forma e existência 

nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são o 

alimento da consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento” (BAKHTIN / 

VOLOSCHINOV, 2006, p. 35). Isso ocorre porque o sujeito não consegue observar a si mesmo 

como ser completo, faz-se necessário o excedente de visão do outro, que completa e dá 

acabamento ao eu, sempre momentaneamente, na realização do evento entre duas ou mais 

consciências. 



41 

 

 

É nesse sentido, portanto, que a proposta apresentada se volta. Porquanto, embora 

Bakhtin e seu círculo tenham pensado essas relações a partir da materialidade verbal e em 

gêneros primários e secundários, ressaltamos a integração das diversas linguagens verbal, 

vocal e visual, como um sistema geral de linguagem conforme discutimos anteriormente, 

permitindo ao sujeito apropriar e constituir-se no processo de encarnação material do 

mundo que lhe é exterior por meio de diferentes formas de semioses. 
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3. A Palavra do e no Círculo: reflexões verbivocovisuais 

Na obra Questões de estilística no ensino de língua, encontramos um Bakhtin 

diferente de outros textos como, por exemplo, em Estética da Criação Verbal ou em 

Método Formal nos Estudos Literários. Aqui, temos um “texto para professor19” escrito 

por Bakhtin, segundo as próprias palavras de Serguei Botcharov, e como o ensaio ficou 

conhecido também no Brasil. 

Embora, de fato, o artigo de Bakhtin tenha a preocupação com o estudo científico 

e metodológico sobre o ensino de língua, seu conteúdo também nos permite colocá-lo ao 

lado de outros trabalhos teóricos voltados para o linguístico, como Marxismo e Filosofia 

da Linguagem, Problemas da Poética de Dostoiévski, “Gêneros do Discurso” e “O 

Discurso do Romance”. Isso porque podemos dividir o texto em dois planos: professor e 

metodologia no ensino de língua; e o linguista, que propõe a reflexão sobre a língua após 

a tentativa de purificação da língua russa nos anos seguintes à Revolução. 

E é sobretudo sob esse segundo plano que nos centramos nesta reflexão, tendo o 

essa obra como corpus. Pois, inevitalvemente, ao refletir sobre a língua e mesmo pensar 

uma metodologia de ensino desta, revela-nos uma concepção língua (ou linguagem) por 

parte do autor. Consequentemente, outros conceitos são mobilizados para delimitar a 

noção de língua. Nesse sentido, reunimo-os para discuti-los, analisá-los e compreender 

tal delimitação conceitual. Vejamos no quadro abaixo: 

CONCEITOS RECORRÊNCIA 

Elemento visual / imagético 1 / 2 

Dramatização / elemento dramático / dramaticidade 1 / 6 / 8 

Tom 1 

Tonalidade 1 

Entonação / expressividade 17 / 7 

Mímica / gesto / cor20 6 / 8 / 1 

                                                 
19 Em russo, torna-se ainda mais específico, pois há a palavra utchítel, que designa professor de ensino 

básico, fundamental e médio; e prepodavátel, docente universitário. Botcharov utilizou a primeira 

designação. 
20 Embora mímica, gesto e cor não sejam empregos como conceitos, incluímos na tabela devido à 

recorrência que aparecem no texto e sendo apontados parte do discurso e formas gramaticais.  
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Como nos é possível observar, para a delimitação do conceito de língua(gem) na 

filosofia da linguagem, Bakhtin utiliza-se de concepções advindas de outras campos 

ligados à dimensão visual e à dimensão sonora (musical) bem como, ao analisar os 

períodos com ou sem conjunções, faz apontamentos referentes aos aspectos visuais do 

discuso e até mesmo das formas gramaticas, tanto do ponto de vista oral quanto do da 

escrita. A seguir, analisaremos tais noções, a fim de apreender como estão articuladas à 

concepção central de língua. 

 

3.1 Dimensão visual da linguagem 

No ensaio, o “professor” Bakhtin propõe abordar o ensino de gramática a partir 

da estilística, pois são esclarecidas e avaliadas dessa perspectiva nas interações. E indica 

que não apenas o discurso, isto é, o enunciado tem caráter de representação, mas também 

a estrutura gramatical já possui, o que possibilidade uma abordagem estilística. Sobretudo 

quando o falante pode dispor de duas ou mais formas gramaticais igualmente corretas. 

Segundo o autor, “toda forma gramatical é, ao mesmo tempo, um meio de representação. 

Por isso, todas essas formas podem e devem ser analisadas do ponto de vista das suas 

possibilidades de representação e de expressão” (BAKHTIN, 2013, p. 24). 

Nesse sentido, o filósofo analisa dois versos de Púchkin e um de Gógol para 

demonstrar as diferenças estilísticas, expressivas e de representação dos períodos sem 

conjunção (construídos pelos poetas) e dos períodos com conjunções (as versões 

reescritos por Bakhtin e seus alunos). O teórico russo constata, após estudar os versos, 

que a construção dos períodos feita pelos escritores possui a capacidade de produzir 

imagens, sobretudo no verso de Púchkin: “Triste estou: o amigo comigo não está”.  

A propósito deste primeiro verso analisado, é observado na discussão feita por 

Bakhtin e seus aluno que além de produzir uma imagem, a frase condensa uma 

dramaticidade interna, a qual requer, em sua pronunciação, o uso da mímica e de gestos, 

a fim de transmitir a expressividade máxima. Tal articulação manifesta a vivacidade da 

língua nos processos de interação social, seja ela na modalidade oral, na qual vemos a 

cena, ou, então, na escrita/leitura, que imaginamos ou produzimos imagens mentais para 

auxiliar-nos na construção de sentido. 
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Porém, quando este verso foi reescrito com conjunção, Bakhtin apontou que 

“diminuiu-se a capacidade do discurso de produzir de imagens” e que “a dramatização 

por meio da mímica e do gesto tornou-se impossível” (idem, p. 33, grifo nosso), pois a 

entonação foi substituída. Aqui, é importante ressaltarmos que, embora a mímica e o gesto 

tenham se tornado impossíveis, não se eliminou totalmente a produção de imagens. É 

claro que ainda é possível termos imagens, porém, esta faculdade foi enfraquecida pelas 

relações lógicas. 

Esta presença do elemento visual nos versos fica ainda evidente no momento da 

análise da segunda frase de Púchkin, “Ele começa a rir – todos gargalham”. Nas palavras 

de pensador russo, ainda que não haja um conteúdo emocional destacado, este período 

puchkiano demonstra uma dinamicidade, “a ação desenvolve-se diante dos nossos olhos 

como se fosse no palco; (...). É como se não estivéssemos diante da narração de uma ação, 

mas da própria ação” (ibidem, p. 35). Isso é possível pela dinâmica do paralelismo, “ele 

– todos” e “ri – gargalham”, que dá certa simultaneidade à ação das personagens, 

reproduzindo, assim, o acontecimento dramático. 

No construção poética de Gógol - “Acordei: cinco estações tinham ficado para 

trás” -, a intensidade da dramaticidade interna e da vivacidade do discurso, segundo 

Bakhtin, reclama a presença da mímica e do gesto, “não dá para segurá-los!”, pois “à 

nossa frente vemos esse viajante que esfrega os olhos sonolentos e, com agradável 

surpresa, descobre que, enquanto dormiu, já passaram cinco estações” (ibidem, p. 36).  

Novamente, observamos como o filósofo russo nos indica para a questão imagética ou 

visual, mas que, do ponto de vista do signo, trata-se apenas de material verbal. 

Além da referência à dimensão visual do discurso verbal, o autor utiliza, no artigo, 

o conceito de dramatização para pensar as relações eu-outro da/na vida, isto é, relações 

dialógicas, que acontecem pelo/no enunciado, pela/na linguagem. Esta noção, Bakhtin 

empresta do linguista contemporâneo e de grande influência na época, V. Vinógradov, o 

qual mencionamos anteriormente como frequente interlocutor do pensamento 

bakhtiniano.  

Essa roupagem dada por Bakhtin às noções de dálogo e dialogismo (que não 

aparecem no artigo) é, na verdade, uma frequente hábito do autor durante os anos 1940-

50. Ele costumava utilizar de hibridismo terminológicos a partir do sentido completo ou 

não de outros conceitos elaborados por seus interlocutores teóricos. Podemos considerar 

esse hibridismo como uma “envoltura” linguística, que era amplamente conhecida e, 
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consequentemente, compreensível aos leitores de Bakhtin. De acordo com Gogotichvíli 

(2013), embora Bakhtin apreenda o gênero dramático mais monológico se contrapormos 

aos romances polifônicos, por exemplo, é possível 

Considerarmos  a orientação de Bakhtin para a percepção do leitor (e 

essa percepção inclui em particular, a presença ativa do conceito de 

dramatização nos trabalhos linguísticos conhecidos e respeitados 

daquele período [anos 40], inclusive as numerosas obras de V. V. 

Vinográdov), o conceito de drama e seus derivados (dramatismo, 

dramaticidade, dramatização e assim por diante) tornam-se um 

sinônimo conveniente, embora também “de certo modo alheio”, para as 

relações dialógicas, porque elas criam para o leitor um exemplo 

concreto de desintegração de um enunciado íntegro monológico em 

“vozes diferentes”. (...). É possível até falar sobre uma constante 

correlação textual e semântica entre dialogismo e o dramatismo que 

pode ser observada em várias obras de MMB21 (Marxismo e Filosofia 

da Linguagem, Problemas da Poética de Dostoiévski, “O discurso no 

romance”, “O problema do texto e “Diálogos I”. (p. 55) 

A aproximação semântica e textual entre diálogo e dramatização é possível pois, 

para Vinográdov, dramatização consiste na transmissão de pensamentos e sentimentos 

que podem, muitas vezes, sobrepor-se e contradizer um ao outro. Em outras palavras, para 

o linguista, trata-se da presença de expressividade na linguagem. Esse efeito é criado por 

meio da articulação entre os diversos níveis de estilo, tanto os literários, quanto os 

discursivos, dialetos e mesmo as gírias. Inclusive, assim como para Bakhtin, Vinográdov 

considera o período composto sem conjunção – assunto do artigo bakhtiniano – com teor 

de vivacidade maior do que os períodos compostos com conjunções, há “um salto 

expressivo e semântico de uma ideia à outra” (VINOGRÁDOV22 apud GRILLO & 

AMÉRICO, p. 114) que torna a língua mais expressiva. 

Nesta perspectiva, o princípio dialógico bakhtiniano se aproxima, porquanto 

coloca os sujeitos como ocupantes de papeis sociais na interações, dá existência e sentido 

à linguagem-vida, não apenas com o material verbal – diálogo teatral, troca de frases -, 

mas também com o contexto extraverbal – cena. O dialogismo impregna a linguagem de 

vida, de expressividade e cor.  E para descrever o processo “transmissão” do elemento 

volitivo-emocional para o enunciado, Bakhtin recorre à esfera musical ao utilizar o 

conceito de entonação, conforme explanaremos a seguir. 

                                                 
21 Mikhail Mikhailovich Bakhtin. 
22 VINOGRÁDOV, V. “Stil ‘Píkovoi dami [“O estilo de ‘A dama de espadas’”]. In: Ízbrannie trudi. O 

iaziké khudójestvennoi prózi [Obras selecionadas. Sobre a linguagem da prosa artística]. Moscou: Naúka, 

1980, p. 236. 
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3.2 Dimensão vocal da linguagem 

A dramaticidade interna, a qual mencionamos no subtópico anterior, presente na 

linguagem ocorre devido à entonação. Nela se tem “capacidade de exprimir toda a 

multiplicidade das relações axiológicas do indivíduo falante como conteúdo do 

enunciado, no plano psicológico: a multiplicidade das ações emocionais e volitivas do 

falante” (1988, p. 64), esse aspecto que faz com que as formas linguísticas23 se liguem ao 

seus contextos extratextuais, tornam-se ideologizadas, vivas e são colocadas no elo da 

cadeia comunicativa, em outras palavras, tornem-se concretizadas, capazes de serem 

interpretadas e avaliadas (BAKHTIN, 2012). A entonação possui papel norteador nos 

períodos (BAKHTIN, 2013), ela organiza toda a arquitetônica do discurso. É “um traço 

constitutivo do enunciado” (BAKHTIN, 2012, p. 290).  É pela entonação que o enunciado 

alcança sua plenitude. 

O conceito de entonação aparece, de forma recorrente, desde as primeiras 

produções do Círculo até as últimas obras, sendo um conceito muito caro à teoria 

bakhtiniana. Em nossa pesquisa, encontramos referida noção já no ensaio “Discurso na 

vida, discurso na arte” (1929), de Bakhtin/Volóchinov. Neste texto, os autores mostram, 

por meio de uma reflexão específica, o papel fundamental da entonação na construção do 

enunciado, é o que dá vida à linguagem e a impregna de teor ideológico. É nesse aspecto 

que a “entoação estabelece um elo firme entre o discurso verbal e o contexto extraverbal 

– a entoação genuína, viva, transporta o discurso verbal para além das fronteiras do verbal, 

por assim dizer.” (BAKHTIN / VOLOSCHINOV, p. 7). 

Mais adiante no ensaio, é possível observarmos como a noção aqui em questão se 

aproxima e se articula ao conceito de dialogia, pois, mais do que ser um elo entre o 

material linguístico e o contexto, a entonação coloca os próprios sujeitos-enunciados em 

contato, isto é, no elo da cadeia discursiva e revela toda a condição que envolve os 

falantes. Nela, completa-se o sentido nem sempre explícito no plano conteúdo 

A entoação sempre está na fronteira do verbal com o não-verbal, do dito 

com o não-dito. Na entoação, o discurso entra diretamente em contato 

com a vida. E é na entoação sobretudo que o falante entra em contato 

com o interlocutor ou interlocutores – a entoação é social por 

excelência. Ela é especialmente sensível a todas as vibrações da 

atmosfera social que envolve o falante. (idem, p. 7) 

                                                 
23 Nesta pesquisa, como consideramos a noção de língua alargada, isto é, equivalente à linguagem, a 

entonação liga o extraverbal à estrutura da linguagem, seja visual, sonora, verbal ou sincrética. 
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Nesta passagem, inclusive, encontramos uma ideia que será desenvolvido, 

especificamente por Volóchinov, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, a respeito do 

método de análise das relações. Nessa obra, o autor afirma que a linguagem é termômetro 

das condições sociais, da vida, portanto; e qualquer flutuação da dinâmica da sociedade, 

a linguagem reage, pois nela acumulam-se mudanças, deslocamentos quase 

imperceptíveis expressas, mais tarde, em produções acabadas. E é essa uma das grande 

contribuições da filosofia da linguagem (e do Círculo) para a teoria marxista. Essa 

reflexão de Volóchinov em MFL, podemos vê-la apontada brevemente já no excerto 

acima, que nos mostra que, além da sensibilidade da linguagem, a atmosfera social, ela 

existe e pode ser percebida pela e na entonação.  

Ainda neste ensaio, faz-se necessário destacarmos uma terceira característica 

importante da entonação e que está diretamente ligada ao conceito de dramaticidade que 

apresentamos e discutimos.  Segundo Bakhtin (Voloschinov),  

Quase todo exemplo de entoação viva na fala concreta emocionalmente 

carregada se processa como se ela se endereçasse, por atrás de objetos 

e fenômenos inanimados, a participantes animados e agentes na vida; 

em outras palavras, ela tem uma tendência inerente para a 

personificação. (p.8) 

Isso nos mostra a vivacidade dada pela entonação ao enunciado. Ela reclama a 

presença do objeto, de sua imagem e de seu gesto. E, muitas vezes, o plano semântico é 

apenas uma veículo para essa personificação, pois o plano da acentuação é muito mais 

metafórico do que as próprias palavras. Frequentemente, a nossa compreensão e avaliação 

se dá pela entonação do outro e nossa mesmo. É nesse sentido que o gesto, ou a metáfora 

gesticulatória, e a metáfora entoacional possuem parentesco dado ao seus caráteres 

personificadores. Juntos, tanto o gesto quanto a entonação constroem um “cenário” de 

dado acontecimento expresso no e pelo discurso, seja ela verbal, imagético, sonoro e/ou 

sincrético. Pois, eles possuem um tendêcia ativa e objetiva e, assim,  

Eles não apenas expressam o estado mental passivo do falante, mas 

também sempre se impregnam de uma relação forte e viva com o 

mundo externo e com o meio social – inimigos, amigos, aliados. 

Quando uma pessoa entoa e gesticula, ela assume uma posição social 

ativa com respeito a certos valores específicos e esta posição é 

condicionada pelas próprias bases de sua existência social. É 

precisamente este aspecto objetivo e sociológico da entoação e do gesto 

– e não subjetivo ou psicológico – que deveria interessar os teóricos das 

diferentes artes, uma vez que é aqui que residem as forças da arte 

responsáveis pela criatividade estética e que criam e organizam a forma 

artística. (idem, p. 9) 
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Essa posição social ao qual nos orientamos nas mais diversas interações verbais 

por meio da entonação é retomada também em Problemas da Poética de Dostoiévski 

(1963) e também na coletânea de textos póstumos de Bakhtin, Estética da Criação Verbal 

(1979). Em ambas as obras, notamos a discussão feita pelo filósofo russo em como somos 

sensíveis às maiores sutilezas do discurso alheia e em como elas organizam nosso próprio 

discurso. Pois, como o próprio autor sugere no texto “Apontamentos 1970-71”, presente 

na antologia de ensaios, “tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega 

do mundo exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc), com a 

sua entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional. (BAKHTIN, 2012, p. 373, grifos 

nossos) e é por isso que 

Ao analisarmos a prosa, nós mesmo nos orientamos muito sutilmente 

entre todos os tipos e variedades do discurso que examinamos. Além 

disso, na prática cotidiana, ouvimos de modo muito sensível e sutil 

todas essas nuanças nos discursos daqueles que nos rodeiam; nós 

mesmos trabalhamos muito bem com todas essas cores da nossa paleta 

verbal. Percebemos de modo muito sensível o mais ínfimo 

deslocamento da entonação, a mais leve descontinuidade de vozes no 

discurso cotidiano do outro, essencial para nós. (BAKHTIN, 2015, p. 

231) 

Assim, como podemos observar, a entonação é elemento fundamental na 

construção do enunciado e nas interações sociais. É ela que víncula a estrutura à vida, 

dando vivacidade ao discurso, que coloca os sujeitos-enunciados no elo da cadeia 

discursiva e permite a linguagem ser o termômetro da sociedade. Pela entonação, temos, 

por exemplo a seleção e disposição de lexemas em uma conversa de corredor ou no 

romance, a escolha de um ângulo para uma produção cinematográfica ou uma foto 

cotidiana ou mesmo o jeito de utilizar de determinado nota para falar com o outro ou para 

compor uma música. Em outras palavras, determinamos a forma como nos expressamos. 

Dessa maneira, podemos considerar, para uma delimitação conceitual, a 

entonação como uma unidade de composição da linguagem estilizada por um falante, isto 

é, a organização valorativa a partir das características próprias da materialidade usada 

para se expressar, considerando sua memória semântico-social. Porque estas unidades 

apresentam já certas características, por exemplo, as unidades linguísticas apresentam 

uma musicalidade própria – fonética e fonológica – oclusiva, aberta, fechada, bilabial, 

entre outras e é partir delas que o sujeito se expressa, seja na fala, na escrita ou na canção, 

pois elas em si próprias não cabem expressividade, é preciso do homem.  É o que Bakhtin 

afirma ao admitir que “a oração enquanto unidade da língua possui uma entonação 
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gramatical específica e não uma entonação expressiva. Situam-se entre as entonações 

gramaticais específicas: a entonação de acabamento, a explicatica, a disjuntiva, a 

enumerativa, etc.” (2012, p. 296), referida entonação gramatical ao nível da oração é o 

que se denomina frequentemente prosódia nos estudos da estilísticas. 

Nesse sentido, a entonação consiste nas unidades constitutivas da linguagem mais 

o acento dado pelo sujeito situado em dado tempo-espaço. Assim, para definir essa 

apreciação valorativa presente no enunciado, o filósofo recorre ao campo musical e 

caracteriza esse jeito de organizar as unidades constitutivas da linguagem como 

entonação.  Ou seja, é como se constrói a enunciação: escolher e dar ênfase em 

determinado lexema, alongar outro, deslocar a tônica, usar uma cor de modo mais 

predominante em um quadro, utilizar uma forma geométrica, pincelar com uma certa 

curva, mover a câmera de cima para baixo, da esquerda para a direita em espiral ou reto, 

focar um objeto específico, no caso de produções cinematográficas ou, na música, usar 

um acorde no lugar de outro etc. Todas essas maneiras são formas de dar entonação ao 

enunciado, isto é, de acrescentar-lhe a valoração do autor. De vivificar o enunciado. E é 

na acentuação o elemento que Bakhtin utiliza do campo musical para elaborar o conceito 

de entonação. Pois, como MED (1996) explica acento “é a modulação da voz que 

expressa o sentido do discurso musical ou recitação (p. 141). 

É também na entonação feito pelos sujeitos que se revela o tom emocional 

(BAKHTIN, 2013). Nela materializa-se os mais diversos tons – irônico, alegre, 

melancólico, etc. – da posição volitiva-axiológica do falante. Novamente, aqui, Bakhtin 

recorre ao campo da música para pensar a linguagem. 

Na teoria musical, por tonalidade e tom, ao menos, no plano teórico são dois 

conceitos distintos, mas indissociáveis – semelhante às noções de enunciado e gênero 

discursivo na filosofia bakhtiniana. O primeiro, tonalidade, caracteriza-se por um sistema 

característico de sons, o qual denomina-se escala. A partir disso, tem tonalidade maior, 

menor, melódica ou harmônica. Essas tonalidades, por sua vez, se realizam no tom. 

Assim, como há no conjunto musical vários tons, uma tonalidade pode ocorrer em mais 

de um tom. Por exemplo, uma tonalidade maior, pode acontecer no campo de dó ou ré. 

Mas, por esses conceitos estarem tão imbricados, na prática, confundem-se. 

De volta à teoria bakhtiniana, então, em um enunciado será sempre pleno de 

tonalidades dialógicas, as quais o tornarão compreensíveis, pois manifestará um ou vários 
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tons. Por exemplo, em uma alusão grosso modo, a ironia (tonalidade) pode ser usada para 

por vários tipos de tom: superioridade, insatisfação, irritação. 

O tom, isto é, esta carga emocional é também passada de enunciado para 

enunciado e ecoa nas palavras durante as relações dialógicas, assim como ocorre com a 

entonação. Pois é por meio desta que se vinculam as tonalidades. De acordo com Bakhtin 

(2013), no artigo Questões de estilística no ensino de línguas, a intensidade do tom pode 

ser enfraquecida dependendo da forma (entonação) de composição do enunciado, por 

exemplo, com relações lógicas, ou seja, a partir do uso de conjunções em períodos 

compostos se comparado com o tom em períodos sem conjunções. 

 Na entonação abarca-se o acento, as tonalidades e os tons, dialogicamente, de 

modo que definem e incidem no estilo e na autoria, embora tal como enunciado, são 

definidas a partir de quem fala, o quê fala e para quem se fala. 

Assim como o conceito de entonação, a noção de tom e tonalidade aparecem, até 

com mais destaque, em Estética da Criação Verbal.  No ensaio “O autor e o herói na 

atividade estética”, Bakhtin aponta a relação entre a entonação e a tom 

O tom volitivo-emocional, embora vinculado à palavra e como que 

fixado à sua imagem sonora tonalizante, evidentemente não diz 

respeito à palavra mas ao objeto que esta exprime, mesmo que este não 

se realize na consciência como imagem visual; só pelo objeto assimila-

se o tom emocional, mesmo que este se desenvolva junto com o som da 

palavra. (BAKHTIN, 2012, pág. 86, grifos nossos) 

Naturalmente, é válido recuperarmos, antes de prosseguirmos, a ideia de que o 

tom, bem como a entonação, diz respeito ao objeto, mas o entendendo de modo 

personificado pelo força entonacional, como apontamos anteriormente. Esse aspecto é 

reforçado pelo fato do tom estar direcionado para relação eu-outro, ou seja, por depender 

de quem e para quem fala. 

Diante de tais observações acerca das concepções de tom, tonalidade e entonação, 

podemos considerá-las noções caras à teoria bakhtiniana. Sobretudo, esta última, 

entonação, que se revela e incide sobre as formas do enunciado. Assim, é relevante 

salientarmos um último apontamento referente à entonação e sua relação com a forma. 

Segundo Bakhtin (1988), são as formas de enunciação na relação com o conteúdo que 

tornam o discurso, ético ou estético, singular e pessoal, como um acontecimento original. 

Aqui, embora muitos opõe Bakhtin ao Formalismo, percebemos a predileção de Bakhtin 

pela forma, mas sem desconsiderar o conteúdo. 
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É nesse sentido, então, que a entonação assume papel fundamental na filosofia do 

Círculo. Pois, como vimos, a entonação determina a forma de expressão e, de acordo com 

o filósofo russo, é pela e na forma que o sujeito se expressa, ela é “a expressão da relação 

axiológica ativa do autor-criador e do indíviduo que percebe (co-criador da forma) com 

o conteúdo” (BAKHTIN, 1988, p. 59). Em outras palavras, é por meio da forma que os 

falantes, em interação, revelam suas valorações e ocupam uma posição em relação ao 

conteúdo. Por sua vez, a apreciação ideológica feita pelos falantes se dá a partir da 

entonação, isto é, de como se expressam discursivamente. 

3.3 A linguagem verbivocovisual bakhtiniana 

Como visto nas seções anteriores, o Círculo recorre, para descrever as 

especificidades que dão forma ao enunciado que está ligado à vida, às diversas esferas da 

atividade humana, das quais foi tratado os campos das artes plásticas e da música24. Tais 

concepções definem as características típicas do enunciado (e do gênero, pois se 

materializa no enunciado). Por exemplo, a entonação que dá a conclusibilidade e 

alternância de falantes no diálogo, além de definir o estilo. As vozes (e também com ela 

a ideia de coro, polifonia, monovocalidade e bivocalidade) marcam a presença de um 

sujeito que realizam o ato enunciativo bem como o faz a imagem externa (imagem do 

autor / homem ou ainda, máscara).  

É evidentemente que não apenas um outro elemento que caracteriza as 

particularidades do enunciado, nem poderia sê-lo, pois como é próprio da filosofia 

bakhtiniana, o enunciado se concretiza nas relações entre os elementos e tendo sempre 

em vista o outro. 

O que se pretende atentar nesta presente pesquisa é o uso de conceitos feito por 

Bakhtin e seu círculo e que são advindos de outros campos além do verbal. Referido 

recurso acontece, pois a concepção de linguagem (tratada comumente pelo Círculo por 

meio de enunciados ou textos) é, em essência, tridimensional. Em outras palavras, é 

verbivocovisual. 

Paula & Serni (2017) concebem, a respeito da ideia de verbivocovisualidade, 

como o “trabalho, de forma integrada, das dimensões sonora, visual e o(s) sentido(s) das 

palavras. O enunciado verbivocovisual é considerado, em sua potencialidade valorativa. 

                                                 
24 Há, ainda, os outros campos, por exemplo, da biologia (“organismo vivo”) e da física (forças 

centrípetas e centrífugas). 
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” (p. 180). Esta relação integrada da dimensões pode ocorrer em dois níveis: no da 

materialidade, isto é, de forma mais explícita no enunciado: casos, por exemplo, de 

memes (visual e verbal), canção (verbal e vocal) ou filmes (verbal, visual e vocal25); ou 

no nível das dimensional propriamente dito, como é o caso do signo linguístico, que em 

sua materialidade é apenas verbal, mas possui as dimensões visual e vocal mais ou menos 

explícita. 

Nos textos do Círculo, encontra-se já esses indícios. Ademais os autores, no ensaio 

“O problema do texto na linguística, filologia e em outras ciências” atribuído a Bakhtin, 

no qual afirma-se que  

Todo sistema de signos (isto é, qualquer língua), por mais que sua 

convenção se apoie em uma coletividade estreita, em princípio sempre 

pode ser codificada, isto é, traduzido para outros sistemas de signos 

(outras linguagens); consequentemente, existe uma lógica geral dos 

sistemas de signos, uma potencial linguagem das linguagens única (que, 

evidentemente, nunca pode vir a ser uma linguagem única concreta, 

uma das linguagens). (2012, p. 311) 

E o filósofo assegura “é indiscutível a potencial linguagem das linguagens” (idem, 

ibidem). Esta “lógica geral dos sistemas de signos”, “potencial linguagem das 

linguagens” é o que, aqui, denomina-se de dimensões verbivocovisuais ou, simplesmente, 

verbivocovisualidade 

Tais dimensões ocorrem integralmente por meio de dada materialidade – verbal, 

visual, vocal ou sincrética -, na qual a concretização do enunciado dependerá da 

construção arquitetônica do sujeito feita pelo sujeito a fim de atender a sua vontade 

discursiva. Todavia essa construção se realizará em obediência às regras gerais 

(dimensões) da linguagem.  Pois todo enunciado é constituído de linguagem. Daí, então, 

a presença indissociável dos elementos verbais, visuais e vocais em todo e qualquer 

enunciado. 

No ato enunciativo, ou seja, na materialização da linguagem no enunciado, porém; 

passa-se a dar ênfase em uma das três dimensões individualmente – música, fotografia, 

texto escrito – ou sincreticamente - retoma-se os exemplos supracitados: memes, canção, 

filmes. Independente da ênfase dada, não significa que as demais dimensões tenham sido 

eliminadas do enunciado. Afinal, não existe nem pode existir enunciado totalmente puro 

(BAKHIN, 2012). Nesse sentido, a partir dos textos do escritor alemão Goethe, nos quais 

                                                 
25 Vocal, aqui, é dado no sentido de uma materialidade sonora. 
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este constata uma observação acerca as montanhas e, embora não se desloquem, estão em 

constante movimento e que Bakhtin conclui que “de fato, as montanhas nada têm de 

mortas, são apenas imóveis; não são absolutamente nativas, mas apenas parecem sê-lo 

porque estão em repouso, descansam; (BAKHTIN, 2012, p. 230), parece, aqui, apropriada 

tal metáfora em relação à presença tridimensional em enunciados. 

A concepção dessas dimensões pensadas separadamente, como linguagens 

independentes, ocorreu, em partes, à influência do pensamento positivista, que predomina 

até os dias de hoje. Mas, como se centra a filosofia da linguagem bakhtiniana, tudo é 

diálogo, as relações dialógicas permeiam a existência do homem e, por conseguinte, da 

linguagem, pois “numa abordagem ampla das relações dialógicas, estas são possíveis 

também entre outros fenômenos conscientizados desde que estes estejam expressos numa 

matéria sígnica.”  (BAKHTIN, 2015, p. 211). 

Contudo, apesar do pensamento segmentado e estrutural acerca da linguagem, 

essa tridimensionalidade está já na própria concepção de signo linguístico postulado por 

Ferdinand Saussere. Pois, a divisão do signo em significado (conceito) e significante 

(imagem acústica), no qual  

O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito 

e uma imagem acústica. Esta não é o som material, coisa puramente 

física, mas a impressão psíquica desse, a representação que dele nos dá 

o testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, se chegamos 

a chamá-la de "material", é somente neste sentido, e por oposição ao 

outro termo da associção, o conceito, geralmente mais abstrato. (2006, 

p. 80) 

Tal como é possível notar nesse excerto acima do Curso de Linguística Geral, na 

constituição do signo, tem-se tanto o elemento verbal quanto os sonoro e imagético para 

a representação, ou construção do mundo ao pensar bakhtinianamente.  

Porém, essa manifestação tridimensional não é, necessariamente, material, como 

afirma o próprio teórico franco-suíço, mas uma impressão, uma remissão que está 

internamente no signo e que remete às outras dimensões.  

Por isso, aqui, utiliza-se o termo “dimensão” fazendo distinção ao “material” para 

referir-se à verbivocovisualidade. Pois, a materialidade é uma das formas de realizar a 

linguagem. 

Essa dimensão que, aqui, denomina-se é, em certa medida, ao que Saussere 

chamou de “impressão psíquica”, porém, diferentemente do linguista franco-suíço, o qual 
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a situa ao nível da unidade da língua, situamo-na ao nível, conforme a teoria bakhtiniana, 

da fala, isto é, do enunciado, o qual fundamentalmente constitui o sistema da língua. Para 

o círculo, langue e parole coexistem uma em relação à outra, por isso, também, a condição 

tridimensional que se trata aqui. 

É a partir dessa visão de linguagem que o Círculo desenvolve sua teoria a partir 

do texto verbal, mas relacionando-o constantemente às outras manifestações, por 

exemplo, ao pensar o objeto – condição, junto com o outro, para a vida enunciado – nas 

artes. Bakhtin afirma 

Algumas modalidades de arte são chamadas de modalidades sem objeto 

(ornamento, arabesco, música); isso é verdade no sentido de que, nesse 

caso, não há conteúdo concreto definido, diferenciado e restrito, mas 

evidentemente há objeto no sentido que nós concebemos, que confere 

objetividade artística. (2012, p. 185). 

Ou, ainda, tomando metaforicamente as materialidades e os conceitos a elas 

ligados, para pensar os fenômenos presentes no ato enunciativo como o faz com música, 

ao tê-la como via do conteúdo ideológico, por exemplo, “a vida determinada, livre das 

garras do porvir, do futuro, do objetivo e do sentido, torna-se emocionalmente 

mensurável, musicalmente exprimível, basta a si mesma, à sua presença, sua já 

determinidade torna-se uma determinidade axiológica" (idem, p. 99). 

Desse modo, todo enunciado apresenta características verbivocovisuais em sua 

composição, seja implícita ou explicitamente. Pois suas dimensões podem ser tomadas 

como um significativo potencial valorativo. 

Em enunciado, do ponto de vista de sua materialidade, imagética, por exemplo, 

seja um quadro, uma fotografia, uma escultura, uma arquitetura etc; na constituição, é 

possível apreender também as dimensões verbais e vocais. Do ponto de vista verbal, as 

expressões do objeto retratado, as cores usadas, as pinceladas, o tipo material usado, o 

ângulo, entre outras; todas elas suscitam no outro, remetem-no a conteúdos semânticos 

mais diversas, capazes de traduzir em expressões verbais como “é um quadro alegre!”, “ 

que foto assustadora!”, “que expressão triste que essa escultura tem...” e infinitas outras. 

O mesmo ocorre para o vocal: as mesmas pinceladas, os movimentos de câmera, a posição 

do objeto, remetem uma certa entonação, a saber, um grito desesperado, o barulho do 

vento, das tempestades, o soluço de um choro. Enfim, os exemplos aqui são tão vastos 

quanto as possibilidades de realização. 
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Essas mesmas impressões suscitadas pelo conteúdo material imagético servem 

também para a materialidade vocal, porém, de modo mais abstrato – não do ponto de vista 

material, evidentemente, mas da subjetividade – em relação à materialidade visual e 

verbal. Dada música ou canção executada em tonalidade maior, por exemplo, tendem a 

um efeito de sentido mais negativo do que as executadas em maior, estas tendem ao grau 

positivo.26 Nesta exemplificação, assim, encontra-se já a dimensão verbal. Já a dimensão 

visual se dá, muitas vezes, pelo ritmo ou pela acentuação (mas não apenas pelos dois). 

Na entonação dada pelo cantante de determinada da canção, visualiza-se a expressão 

facial ou mesmo corporal do sujeito do texto27. Em uma execução instrumental, num 

ritmo lento – dependendo da sua relação com o todo do enunciado – pode remeter à 

natureza, ambientes silenciosos. 

Por fim, na materialidade verbal, ainda que um romance, a qual partiu os estudos 

da linguagem propostos pelo Círculo, dado lexema faz remete a uma imagem, a um 

referente de mundo e juntamente dele entoado com um jeito específico: de uma região, 

de gênero, de uma função social, etc. Foi, assim, pela palavra que Bakhtin e seu círculo 

encontra terreno propício para pensar a linguagem em suas três dimensões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 A relação positivo e negativo não correspondem a bem ou mal, ruim ou bom. Tal 

valoração dependerá a posição axiológica de cada sujeito. 
27 O sujeito do texto, no gênero canção especificamente, tende a se fundir com o cantante, isto é, 

com aquele sujeito real em termos biológicos que empresta sua voz para a personagem da canção, 

como será demonstrado a seguir. 
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Considerações Finais 

No trabalho desenvolvido, ao refletir sobre teoria bakhtiniana em torno da palavra, 

pode-se compreendê-la não apenas em sua materialidade verbal, mas também nas 

dimensões vocais e visuais na constituição dos sujeitos e do mundo. Para isso, Bakhtin e 

seu Círculo recorrem às mais diversas esferas da atividade humana para utilizar-se de 

conceitos que contribuem para a ampla noção de palavra entendida pelos membros. 

 Essa elaboração e delimitação a respeito de uma linguagem das linguagens, a qual 

se pode materializar em múltiplas formas devido a sua dinamicidade e vivacidade, foi 

possível graças a heterogeneidade da formação dos intelectuais russos que contribuíram 

para a construção do sistema filosófico bakhtiniano. Ademais, o diálogo com outros 

grupos, círculos e movimentos artísticos e teóricos foi outro caminho que possibilitou tal 

constructo teórico. 

 Nesse sentido, a Palavra, isto é, a literatura tornou-se o meio pelo qual o Círculo 

utilizou para pensar a linguagem, pois, a partir das suas peculiaridades estéticas sobretudo 

o romance, ela era a que melhor representava a sociedade, como discorremos 

anteriormente. Assim, diante das condições sociohistóricas impostas pelo regime 

soviético foi a forma possível de pensar o ser e suas relações sociais mediadas e 

constituídas pela e na linguagem. 

 Além dos conceitos utilizados metaforicamente, dos embates travados e de 

análises comparativas entre as linguagens nas diversas obras do Círculo que evidenciam 

a nossa hipótese de uma linguagem tridimensional, denominada aqui 

verbivocovisualidade, encontramos análises feitas pelos próprios membros de enunciados 

constituídos de outras materialidades. Por exemplo, mencionamos os trabalhos de 

Sollertínski, musicista e teórico do teatro, o qual analisou as óperas de Mozart, Don 

Giovanni e A Flauta Mágica, a partir das concepções bakhtinianas.   

Nesta leitura das peças, Sollertínski aponta uma relação entre o trágico e o cômico 

juntos, a qual liga-se diretamente à obra Cultura Popular, de Mikhail Bakhtin. Inclusive, 

este último afirma, neste texto, que o próprio Shakeaspeare – presente nas obras de 

Mozart – fez de forma significativa a coexistência e o reflexo mútuo do sério e do cômico, 

associando-se à noção de carnavalização. Segundo Cassoti (2010) 

Na ópera lírica combina simultaneamente vários sistemas semióticos 

verbal, visual, gestual e musical. Nele coexistem mais canais de 

comunicação paralela, às vezes em harmonia e outras vezes em mútua 
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interferência. A ópera, e em particular o “Singspiel”, com sua 

alternância particular de partes faladas e partes cantadas, pode ser 

definida como um gênero baseado no plurilinguismo, na plurivocidade, 

na pluridiscursividade, categorias definidas por Bakhtin em relação à 

linguagem literária (...). Em todo caso, é possível falar de 

plurilinguismo a propósito de A Flauta Mágica porque nela coexistem 

não somente uma pluralidade de expressões não só no plano 

estritamente estilístico mas também no ideológico (...). (p. 161, grifos 

nossos) 

Essa pluralidade à qual se refere a autora, denominamos verbivocovisualidade, 

isto é, a articulação da dimensão – neste caso material também – verbal, visual e sonoro 

da linguagem em seu potencial valorativo para a constituição de um gênero. Neste caso 

ainda, trata-se de uma intergenericidade (PAULA, 2014), pois, para a construção do 

gênero ópera lírica, faz-se necessário a presença, indispensável, de outros gêneros, por 

exemplo, a música, o poema e teatro, os quais unidos dão forma a outro, ópera. 

Essa análise além da materialidade verbal, encontramos também em outros 

trabalhos de Sollertínski. Por possuir formação em música e especialidade em 

dramaturgia, o pensador russo estudava frequentemente a relação música instrumental e 

Shakeaspeare. No seu ensaio “Tipos históricos da dramaturgia sinfônica”, o autor analisa 

diversos tipos de dramaturgia sinfônica e define um tipo particular de sinfonismo 

chamado “sinfonismo shakeasperizante”, o qual encontrará sua plena realização em 

Beethoven. Essa categoria se trata de uma representação objetiva e sintética da realidade 

e dos processos conflituosos que nela ocorrem ou, em outros termos, uma sinfonismo 

dramático. Nas palavras de Cassoti (idem), baseando-se no estudos de Cohen, dramático, 

pois, 

uma vez que “o drama é processo, ação, em que há não somente 

uma, mas diversas consciências humanas que entram em embate 

umas com as outras” (...). Em suma, um sinfonismo do tipo 

shakeasperizante, de acordo, com Sollertínski, baseia-se “no 

princípio não monológico, mas dialógico”, de acordo com o 

princípio da “pluralidade de consciências”, da “pluralidade de 

ideias e vontades que opõe resistências”, na afirmação do 

princípio de “eu outrem” [io altrui]. (p. 154) 

Assim, vemos que Sollertínski lança mão de conceitos como dialogismo, 

multiplicidade de vozes, carnavalização para analisar e descrever os fenômenos das obras 

não só de Mozart, mas de Beethoven e da música de maneira geral, compreendendo-a 

como um acontecimento social, uma linguagem por excelência. Desse modo, notamos 

também a apreensão por parte do Círculo de Bakhtin de uma manifestação mais ampla da 
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língua e de outras formas de expressão, relacionadas em um potencial sistema de 

linguagem das linguagens. 

A partir desta compreensão do pensamento bakhtiniano e de sua compreensão 

acerca da noção de linguagem, portanto, torna-se possível refletir a pertinência desta 

teoria como embasamento de análises de enunciados contemporâneos tais canção, 

videoclipe, filmes, etc. Pois os estudos desenvolvidos pelo Círculo permitem encará-los 

como indicativos para esses enunciados que vão além do verbal.  

Nesta perspectiva, ao tomar o objeto de análise, parte-se da concepção de 

linguagem para o objeto analisado. Em outras palavras, Dentro dessa concepção, volta-se 

o olhar para o enunciado para pensar como as dimensões se relacionam e materializam, 

enfatizando uma ou outra naquele determinado enunciado. 

Assim exposto, ainda que a teoria do Círculo de Bakhtin possa ser usada como 

fundamentação para tais enunciados, é preciso que, antes repense-a definindo seus limites 

e possibilidades de desenvolvimento conforme as especificidades de cada enunciado e 

seu gênero de pertencimento a ser analisado, pois como afirmado repetidas vezes, embora 

a filosofia da linguagem apresentada, sirva como índices analíticos, seu objeto de estudo 

foi, a priori, a materialidade verbal. 
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